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Іпрмоія нігрвдогзйа, цм жбайал-
пмвалзи одгімлайщлзи омжвзрмк бугщ 
– якмї гдоеавз є жанмоукмы пупнійщ-
лмгм кзоу, лауімлайщлмї жйагмгз ра 
прабійщлмгм дкмлмкіфлмгм жомпралля. 
Наявліпрщ сулкуімлайщлмї пзпрдкз 
вжаєкмвіглмпзл удлро - одгімлз, пзп-
рдкз, яка жабджндфує пупнійщлу жйа-
гмгу і дкмлмкіфлзи номгодп, є ілгзка-
рмомк оівля омжвзрку в гдоеаві гд-
кмкоарії ра пралмвйдлля гомкагялпщ-
кмгм пупнійщпрва. Дієжгарліпрщ гдоеа-
влмї одгімлайщлмї нмйірзкз є ракме 
ваейзвзк сакрмомк гмрмвлмпрі лахмї 
коаїлз гм її ілрдгоауії в євомндипщку 
пнійщлмру. 

Офдвзглм,цм жабджндфдлля оів-
лзт укмв сулкуімлувалля пмуіайщлм 
- дкмлмкіфлзт кмкнйдкпів одгімлів 
Укоаїлз взкагає уійдпноякмвалзт 
гіи ж бмку гдоеавз хйятмк одгуйы-
валля омжвзрку одгімлів ра пнозялля 
мкодкзк одгімлак, взкмозпралля 
мпмбйзвмпрди їтлщмгм нозомглмгм, 
взомблзфмгм і одпуоплмгм нмрдлуіайу, 
пндузсікз озлку ноауі рмцм. 

Айд пуфаплі одайії нігрвдогеу-
ырщ, цм лзлі гіыфзи кдталіжк 

омжв`яжалля номбйдк одгімлів в Укоа-
їлі лд є гмпрарлщм дсдкрзвлзк. Гмйм-
влзкз ндодхкмгакз ла хйяту жабдж-
ндфдлля упніхлмгм одгуйывалля од-
гімлайщлмгм омжвзрку є: 

- вігпурліпрщ пзпрдклмгм нігтмгу 
гм одгімлайщлмї нмйірзкз, лдвзжлафд-
ліпрщ проардгіфлзт ндопндкрзв одгім-
лайщлмгм омжвзрку; 

- лдгмпкмлайіпрщ лмокарзвлм-
ноавмвмї бажз гдоеавлмгм одгуйы-
валля одгімлайщлмгм омжвзрку; 

- лдгмпрарлє жапрмпувалля іл-
проукдлрів гдоеавлмгм одгуйывалля, 
пноякмвалзт ла прзкуйывалля омж-
взрку одгімлів, у рмку фзпйі гднодпз-
влзт рдозрмоіи; 

- лзжщка ілпрзрууіила ра сілал-
пмва пномкмеліпрщ могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля цмгм взоіхдлля 
номбйдк рдозрмоіайщлзт гомкаг; 

- лджавдохдліпрщ смокувалля ра 
лдгмпкмлайіпрщ кмгдйі уноавйілля ла 
одгімлайщлмку ра кіпудвмку оівлят. 

Скйаглмці ра номбйдкз одгімла-
йщлмгм омжвзрку жлафлмы кіомы 
нмв`яжалі іж лдгмпкмлаймы ноавмвмы 
ра ілпрзрууіилмы бажмы одайіжауії 
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гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз, 
вігпурліпры фіркмгм омжнмгійу сулк-
уіи, нмвлмваедлщ ра кммогзлауії гія-
йщлмпрі могалів взкмлавфмї вйагз ра 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. 

Мдрмы праррі є гмпйігедлля ном-
бйдклзт нзралщ агкіліпроарзвлм – 
ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлм – 
дкмлмкіфлмгм омжвзрку одгімлів, вз-
жлафдлля лдвігкйаглзт жавгалщ ра 
смокуйывалля номнмжзуіи цмгм їт 
взоіхдлля. 

Помудп првмодлля лмокарзвлм – 
ноавмвмї бажз, яка нмкйзкала жабдж-
ндфуварз одайщлзи внйзв ла смоку-
валля одгімлайщлмї нмйірзкз сакрзф-
лм омжнмфавпя ж нозилярряк Кмлпрз-
рууії Укоаїлз. Пдохзкз жакмлмгав-
фзкз акракз ж ущмгм ваейзвмгм нз-
ралля прайз Закмлз Укоаїлз «Пом 
кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі», 
«Пом кіпудві гдоеавлі агкіліпроауії», 
«Пом гдоеавлд номглмжувалля ра 
омжомбйдлля номгоак дкмлмкіфлмгм і 
пмуіайщлмгм омжвзрку Укоаїлз».  

В уди ед ндоімг, у 1997 омуі 
Вдотмвла Рага Укоаїлз оарзсікувайа 
Євомндипщку таоріы кіпудвмгм пакм-
воягувалля і ноакрзфлм вжяйа ла пдбд 
жмбмв’яжалля цмгм нозлузнів, якзк 
каырщ вігнмвігарз могаліжауія ра гія-
йщліпрщ кіпудвмгм пакмвоягувалля у 
гдкмкоарзфлзт коаїлат, ла вжаєкмгіы 
кіпудвмгм пакмвоягувалля ра могалів 
гдоеавлмгм уноавйілля. Змкодка тао-
рієы взжлафаєрщпя: 

- взкйыфліпрщ оіхдлщ ра ноав мо-
галів кіпудвмгм пакмвоягувалля, які 
лд кмеурщ пкапмвуварзпя фз мбкдеу-
варзпя ілхзкз удлроайщлзкз абм 
кіпудвзкз могалакз, якцм ілхд лд 
ндодгбафдлм Закмлмк; 

- взкйыфліпрщ ноава рдозрмоіайщ-
лзт гомкаг цмгм взоіхдлля нзралщ 
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм 
упромы; 

- ноавм могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля ла смокувалля вйаплзт 
сілалпмвзт одпуопів гйя взкмлалля в 
кдеат пвмїт нмвлмваедлщ жавгалщ 
кіпудвмгм омжвзрку; 

- лдмбтігліпрщ жапрмпувалля ном-
удгуо быгедрлмгм взоівлывалля ж 
кдрмы нмгмйалля лапйігків лдоівлм-

кіолмгм омжнмгійу гедодй сілалпу-
валля ра жатзпру бійщх пйабкзт у 
сілалпмвмку віглмхдллі могалів кіп-
удвмгм пакмвоягувалля. 

Тмку ла взкмлалля узт нозлуз-
нів і буйм утвайдлм Закмл Укоаїлз 
«Пом кіпудвд пакмвоягувалля в 
Укоаїлі» [1]. 

Вігнмвіглм гм ущмгм жакмлу, ноа-
ва рдозрмоіайщлзт гомкаг одайіжу-
ырщпя фдодж кіпудву оагу ра її взкм-
лавфзи могал. Міпудвд пакмвоягу-
валля лагійяєрщпя ноавмк взоіхдлля 
нзралщ кіпудвмгм жлафдлля ла вйап-
лзи омжпуг ра в ілрдодпат рдозрмоіа-
йщлмї гомкагз. Тмбрм, сакрзфлм 
игдрщпя ном лагалля могалак кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля нмвлмваедлщ ж 
смокувалля ра одайіжауії кіпудвмї 
нмйірзкз в ілрдодпат рдозрмоіайщлмї 
гомкагз. 

Дм ндодйіку нзралщ, які віглм-
пярщпя гм пакмвояглмї кмкндрдлуії 
рдозрмоіайщлзт гомкаг в псдоі пмуіа-
йщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку лайд-
еарщ:   смокувалля ра одайіжауія кі-
пудвмї нмйірзкз у псдоі сілалпів, 
дкмлмкікз ра пмуіайщлмгм жатзпру 
езрдйів вігнмвіглмї агкіліпроарзвлм 
– рдозрмоіайщлмї мгзлзуі; уноавйілля 
каилмк кмкулайщлмї вйаплмпрі; мога-
ліжауія мтмомлз гомкагпщкмгм нмояг-
ку ра бйагмупромы ла вігнмвігліи 
рдозрмоії. 

Бійщх гдрайщла кмлкодрзжауія 
нмвлмваедлля оагз і взкмлавфмгм 
могалу кіпрзрщпя в праррят Закмлу 
Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувал-
ля в Укоаїлі». Так пр. 27 жакоінйыє 
нмвлмваедлля могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля цмгм уноавйілля пмуі-
айщлм - дкмлмкіфлзк омжвзркмк ла 
рдозрмоії вігнмвіглмї агкіліпроарзвлм 
– рдозрмоіайщлмї мгзлзуі. Вмла лагає 
ноавм лд рійщкз омжомбйярз кмкнйдк-
плі ра уійщмві номгоакз кіпудвмгм 
пмуіайщлм – дкмлмкіфлмгм омжвзрку, а 
и жаномвагеуварз вігнмвіглі кдталі-
жкз кіпудвмгм одгуйывалля гйя гмпя-
глдлля жбайалпмвалмпрі номудпів омж-
взрку, дсдкрзвлмгм взкмозпралля 
кіпудвзт одпуопів. У пр. 28 жакоін-
йыырщпя нмвлмваедлля, які одайіжу-
ырщпя ла жапагат пакмпріилмпрі ра 
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прмпуырщпя лапрунлзт ланояків гія-
йщлмпрі: смокувалля ра одайіжауія 
быгедрлмї нмйірзкз кіпудвмгм пакм-
воягувалля; одайіжауія каилмвзт 
ілрдодпів рдозрмоіайщлмї гомкагз цм-
гм мб’єкрів пнійщлмї кмкулайщлмї вйа-
плмпрі; сілалпмва, каилмва ра взомб-
лзфа кммндоауія ж сіжзфлзкз ра 
ыозгзфлзкз мпмбакз цмгм мб’єкрів 
кмкулайщлмї ілсоапроукруоз ра жатм-
гів ж мтмомлз лавкмйзхлщмгм пдодгм-
взца. Срарря 29 жакоінйыє мплмвлі 
жапагз уноавйілля каилмк, цм лайд-
езрщ рдозрмоіайщліи гомкагі ла ноа-
ват кмкулайщлмї вйаплмпрі.  Змкодка,  
урозкалля , модлга, жаправа ра вігфу-
едлля мб’єкрів лдоутмкмпрі (жа взля-
ркмк ждкйі); модлга, жаправа ра віг-
фуедлля ждкдйщлзт гійялмк кмкула-
йщлмї вйаплмпрі; уноавйілля кмонмоа-
рзвлзкз ноавакз рдозрмоіайщлмї 
гомкагз. Вмглмфап, уя гіяйщліпрщ 
одгуйыєрщпя ракме лмокакз Цзвійщ-
лмгм, Гмпнмгаопщкмгм, Быгедрлмгм ра 
Здкдйщлмгм кмгдкпів Укоаїлз. 

Срарря 30 впралмвйыє нмвлмва-
едлля взкмлавфзт могалів ж одгуйы-
валля ла вігнмвігліи рдозрмоії номуд-
пів лагалля нмпйуг у псдоі езрймвм-
кмкулайщлмгм гмпнмгаопрва, в рік 
фзпйі: смокувалля ра омжнмгій езр-
ймвмгм смлгу кмкулайщлмї вйаплмпрі , 
впралмвйдлля кіпудвзт лмокарзвлзт 
взкмг цмгм кмозпрувалля кмкулайщ-
лзк езрймвзк смлгмк; смокувалля 
кіпудвзт сілалпмвзт кдталіжків 
пнозялля омжвзркмві бугівлзурва, 
одкмлпроукуії ра дкпнйуарауії нозва-
рлмгм езрйа ла вігнмвігліи рдозрмоії; 
водгуйывалля нзралщ нмпріилмгм ра 
рзкфапмвмгм наокувалля аврмкмбійщ-
лмгм роалпнмору; водгуйывалля нз-
ралщ жабджндфдлля езрймвм-
кмкулайщлмгм пдкрмоу длдогмлмпіякз; 
могаліжауія ла вігнмвігліи рдозрмоії 
вмгмнмпрафалля , вігвдгдлля ра мфз-
цдлля пріфлзт вмг; одгуйывалля 
номудпів жбзоалля, роалпнморувалля, 
урзйіжауії ра жлдхкмгедлля вігтмгів; 
могаліжауія бйагмупромы лапдйдлзт 
нулкрів; одгуйывалля гіяйщлмпрі кіп-
удвзт озлків ра мб’єкрів рмогівйі; 
одгуйывалля гіяйщлмпрі нігнозєкпрв 
гомкагпщкмгм роалпнмору; одгуйы-

валля гіяйщлмпрі ж озруайщлмгм мб-
пйугмвувалля; одгуйывалля одкйак-
лмї гіяйщлмпрі ла вігнмвігліи рдозрм-
оії. Срарря 34 жакоінйыє нмвлмва-
едлля кіпудвмгм пакмвоягувалля 
цмгм смокувалля ра одайіжауії пмуі-
айщлмї нмйірзкз,в рік фзпйі, впралмв-
йдлля гаоалріи пмуіайщлмгм жатзпру, 
лагалля гмнмкмгз пмуіайщлм лджатз-
цдлзк вдопрвак лапдйдлля, могаліжа-
уії кмкулайщлмї кдодеі нмбурмвмгм 
мбпйугмвувалля каймжабджндфдлзт 
гомкагял рмцм. 

Іж ндодоатмвалзт цмилм жакмлм-
гавфзт нмймедлщ кмела жомбзрз вз-
плмвмк, цм взкмлавфі могалз кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля ноз одайіжауії 
пвмїт нмвлмваедлщ ж нзралщ пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку гмруырщ 
вігнмвіглі номнмжзуії ра номдкрз оі-
хдлщ а ракме жабджндфуырщ ноакрзф-
лу одайіжауіы ніпйя їт нозилярря. 
Позилярря оіхдлщ прмпмвлм смоку-
валля нмйірзкз кіпудвмгм пмуіайщлм 
– дкмлмкіфлмгм омжвзрку є взкйыф-
лмы кмкндрдлуієы нодгправлзущкмгм 
могалу. Цд, жмкодка: жарвдогедлля 
номгоак пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм, 
куйщруолмгм омжвзрку ра ілхзт уі-
йщмвзт номгоак у пмуіайщлм - дкмлм-
кіфліи псдоі; жарвдогедлля быгедру 
кіпудвмгм пакмвоягувалля; жаномва-
гедлля кіпудвзт нмгарків і жбмоів, їт 
правмк, одезку їт жапрмпувалля; вз-
жлафдлля правмк ждкдйщлмгм нмгарку; 
взнупк мбйігауіи кіпудвзт нмжзк, 
одезку їт мбігу, нмгахдлля; вігфу-
едлля кмкулайщлмгм каила рмцм.  

Оред, Кмлпрзрууія Укоаїлз ра 
Закмл Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмв-
оягувалля в Укоаїлі» лагаырщ кіпуд-
віи оагі жлафлзи мбпяг нмвлмваедлщ 
гйя пакмпріилмгм смокувалля нмйі-
рзкз кіпудвмгм пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм омжвзрку. Аврмлмкліпрщ 
взоіхдлля нзралщ кіпудвмгм жлафдл-
ля гаоалруєрщпя лд йзхд ноавмк їт 
пакмпріилмгм взоіхдлля в кдеат 
Кмлпрзрууії ра жакмлів Укоаїлз, а и 
жакмлмгавфм жакоінйдлзк ноавмк 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
цмгм смокувалля кіпудвзт «ноавзй 
гоз» ла мплмві нозилярзт кіпудвзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів. «Поавз-
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йа гоз», рмбрм кіпудві одгуйярмолі 
взкмгз, смокуырщпя кмелмы мкод-
кмы кіпудвмы оагмы жайделм віг 
пндузсікз пмуіайщлм - дкмлмкіфлзт 
номбйдк вігнмвіглмї агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлмї мгзлзуі, а ракме «нм-
йірзфлзт нмгйягів» нодгправлзущкмгм 
могалу ла рі фз ілхі апндкрз пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлзт номбйдк рдозрмоіа-
йщлмї гомкагз. 

Віг жкіпру кіпудвмї лмокарзвлмї 
гіяйщлмпрі одгуйярмолмгм таоакрдоу 
бджнмпдодглщм жайдезрщ дсдкрзвліпрщ 
взоіхдлля бійщхмпрі номбйдк жабдж-
ндфдлля езррєгіяйщлмпрі рдозрмоіа-
йщлзт гомкаг, у рмку фзпйі смоку-
валля нозвабйзвмпрі ілвдпрзуіилмгм 
пдодгмвзца, нігвзцдлля якмпрі ла-
галля нмпйуг гомкагпщкмгм нозжла-
фдлля, оівля нігрозккз каймжабджнд-
фдлзт вдопрв лапдйдлля, омжхзодлля 
кмейзвмпрди ноаудвйахрувалля рм-
цм. 

Ужагайщлыыфз взкйагдлд, пйіг 
лагмймпзрз, цм лдвіг’єклмы фапрз-
лмы номгоак пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм 
омжвзрку одгімлу є омжвзрмк рдозрм-
оіайщлзт гомкаг. Нанояккз їт омжвз-
рку жайдеарщ, лапакндодг віг рмгм, які 
уійі ндодпйігуырщ могалз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля у номудпі омжбугмвз 
ілсоапроукруоз кмкулайщлмгм мбпйу-
гмвувалля ла рдозрмоії вігнмвіглмї 
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмї мгз-
лзуі.  

Напрунлзк ваейзвзк комкмк ла 
хйяту гм смокувалля жакмлмгавфмї 
бажз цмгм омжвзрку одгімлайщлмї нм-
йірзкз ра пралмвйдлля кіпудвмгм па-
кмвоягувалля буйз Пмпйалля Под-
жзгдлра Укоаїлз «Укоаїла: Пмпрун у 
ХХІ прмйірря. Сроардгія дкмлмкіфлмгм 
ра пмуіайщлмгм омжвзрку ла 2000 - 
2004 оо.»; «Євомндипщкзи взбіо. 
Кмлуднруайщлі жапагз проардгії дкм-
лмкіфлмгм ра пмуіайщлмгм омжвзрку 
Укоаїлз ла 2002-2011 омкз»; укаж 
Поджзгдлра Укоаїлз «Пом Сроардгіы 
дкмлмкіфлмгм ра пмуіайщлмгм омжвзр-
ку Укоаїлз «Шйятмк євомндипщкмї 
ілрдгоауії» ла 2004-2015 омкз». В узт 
гмкукдлрат мглзк іж ндохмфдогмвзт 
жавгалщ номгмймхдлм гдудлроайіжа-
уіы вйаглзт нмвлмваедлщ хйятмк 

гдйдгувалля жлафлмї фапрзлз уноав-
йілпщкзт сулкуіи у одгімлз, цм кає 
пнозярз нмпзйдллы їтлщмї омйі ра 
вігнмвігайщлмпрі у взоіхдллі впщмгм 
кмкнйдкпу нзралщ кіпудвмгм омжвзр-
ку ра номбйдк пмуіайщлмї нмйірзкз. 

Взжлафайщлзк кмкдлрмк гйя од-
гімлайщлмгм омжвзрку прайм нозиляр-
ря  Быгедрлмгм кмгдку Укоаїлз. Км-
гдкп пноякмвалм ла жкіулдлля сілал-
пмвмї бажз кіпудвзт быгедрів, упра-
лмвйдлля, ла вігкіллу віг нмндодгліт 
омків, єгзлзт ноавзй омжнмгійу сі-
лалпмвзт одпуопів ноз взжлафдллі 
мбпягів роалпсдорів кіе гдоеавлзк 
ра кіпудвзкз быгедракз. Быгедр-
лзк кмгдкпмк Укоаїлз фіркм омжкд-
емвалм взгаркз ла жгіиплдлля нмв-
лмваедлщ кіе могалакз гдоеавлмї 
вйагз і могалакз кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля ра ндодгбафдлм жакоінйдлля 
жа кіпудвзкз быгедракз нмпріилзт 
гедодй гмтмгів, омжхзодлм бажу вйа-
плзт гмтмгів кіпудвзт быгедрів. жа-
бджндфдлм нозлузн пакмпріилмпрі 
смокувалля кіпудвзт быгедрів, ві-
гмкодкйдлм взгаркз ла жгіиплдлля 
гдоеавлзт номгоак пмуіайщлмгм жа-
тзпру лапдйдлля у взгйягі пубвдлуіи 
ж Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз, жа-
номвагедлм лмвзи кдталіжк омжоату-
лку мбпягу кіебыгедрлзт роалпсдо-
рів кіпудвзк быгедрак ла смокуйщ-
ліи мплмві. 

В уди ндоімг Укажакз Поджзгдл-
ра Укоаїлз жарвдогедлм Помгоаку 
гдоеавлмї нігрозккз омжвзрку кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля в Укоаїлі ра 
Кмлуднуіы гдоеавлмї одгімлайщлмї 
нмйірзкз. Помгоакмы ндодгбафдлм 
кмкнйдкп жатмгів цмгм: пнозялля 
смокуваллы дкмлмкіфлм гмпрарліт 
рдозрмоіайщлзт гомкаг; угмпкмлайдл-
ля кдталіжків уноавйілля мб'єкракз 
ноава кмкулайщлмї вйаплмпрі ра пні-
йщлмї вйаплмпрі рдозрмоіайщлзт гом-
каг; нігвзцдлля номсдпіилмгм оівля 
нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля, жабджндфдлля ніггмрм-
вкз кагоів гйя узт могалів; номвд-
гдлля номпвірлзущкмї гіяйщлмпрі ж 
нзралщ омжвзрку кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля в Укоаїлі ра омжв’яжалля 
номбйдк у уіи псдоі; нмйінхдлля 



Адміністративно-правові основи регіонального розвитку: сучасний стан . . . 
 

 

           101  

вжаєкмгії апмуіауіи ра ілхзт мб'єг-
лалщ могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля ж могалакз взкмлавфмї вйагз; 
првмодлля лайделзт укмв гйя одайі-
жауії рдозрмоіайщлзкз гомкагакз ра 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля 
ноав ра нмвлмваедлщ, взжлафдлзт 
Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоаїлз. 

Кмлуднуієы гдоеавлмї одгімла-
йщлмї нмйірзкз взжлафдлі мплмвлі 
жапагз гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйі-
рзкз ла гмвгмпромкмвзи ндоімг, гмйм-
влмы кдрмы якмї є: првмодлля укмв 
гйя гзлакіфлмгм, жбайалпмвалмгм пм-
уіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку Укоа-
їлз ра її одгімлів; нігвзцдлля оівля 
езрря лапдйдлля, жабджндфдлля гмгд-
оеалля гаоалрмвалзт гдоеавмы пмуі-
айщлзт пралгаорів гйя кмелмгм її 
гомкагялзла, лджайделм віг кіпуя 
номезвалля; првмодлля дсдкрзвлзт 
кдталіжків прзкуйывалля гіяйщлмпрі 
кіпудвзт могалів взкмлавфмї вйагз, 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ра 
лапдйдлля цмгм нозпкмодлля омжвз-
рку одгімлів. 

З кдрмы одайіжауії Кмлуднуії 
гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз  
утвайдлм Закмл Укоаїлз «Пом жа-
рвдогедлля Загайщлмгдоеавлмї ном-
гоакз омжвзрку кайзт кіпр Укоаїлз». 
В жакмлі взжлафдлм: мплмвлі проардгі-
флі ланоякз омжвзрку кайзт кіпр; 
гмймвлі ноімозрдрз ра жавгалля у 
псдоат ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля, 
жаилярмпрі лапдйдлля, омжвзрку ном-
кзпймвмгм взомблзурва ра пмуіайщлмї 
псдоз у кмелмку ж взжлафдлзт сул-
куімлайщлзт рзнів узт лапдйдлзт 
нулкрів; могаліжауіилі, ноавмві ра 
сілалпмві жатмгз ж одайіжауії гдоеав-
лмї нмйірзкз цмгм дкмлмкіфлмгм і 
пмуіайщлмгм омжвзрку кайзт кіпр. 

За оік гм ущмгм утвайдлм Закмл 
Укоаїлз «Пом Гдлдоайщлу птдку нйа-
лувалля рдозрмоіи Укоаїлз». Цди 
жакмл взжлафає: ноімозрдрз ра кмлуд-
нруайщлі жапагз взоіхдлля нзралля 
нйалувалля і взкмозпралля рдозрмоії 
коаїлз; нзралля вгмпкмлайдлля пзп-
рдк омжпдйдлля ра жабджндфдлля пра-
ймгм омжвзрку лапдйдлзт нулкрів; 
омжвзрку взомблзфмї, пмуіайщлмї ра 
іледлдолм-роалпнморлмї ілсоапроук-

руоз; нзралля смокувалля лауімла-
йщлмї дкмймгіфлмї кдодеі. 

Чдодж оік ніпйя ущмгм буйм утва-
йдлм Закмл Укоаїлз «Пом роалпкмо-
гмллд пнівомбірлзурвм». Закмл нд-
одгбафає омжхзодлля нмвлмваедлщ 
кіпудвзт могалів взкмлавфмї вйа-
гз,могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
у роалпкмогмллмку пнівомбірлзурві 
ра водгуйывалля нзралщ сілалпмвмї 
нігрозккз омжвзрку роалпкмогмллмгм 
пнівомбірлзурва.  

В уди ед ндоімг утвайдлм Закмл 
Укоаїлз «Пом Загайщлмгдоеавлу 
номгоаку одсмокувалля і омжвзрку 
езрймвм-кмкулайщлмгм гмпнмгаопрва 
ла 2004-2010 омкз». Помгоака нд-
одгбафає: првмодлля ндодгукмвз 
дсдкрзвлмгм уноавйілля пзпрдкмы 
езррєжабджндфдлля лапдйдлзт нулк-
рів, жагмвмйдлля нмродб лапдйдлля у 
езрймвм-кмкулайщлзт нмпйугат ла-
йделмгм оівля ра якмпрі вігнмвіглм 
гм лауімлайщлзт пралгаорів; нмйін-
хдлля ілвдпрзуіилмгм кйікару, жмк-
одка, жайуфдлля гйя омжвзрку гайужі 
лд быгедрлзт ілвдпрзуіи; нмгйзб-
йдлля номудпів гдкмлмнмйіжауії, 
првмодлля кмлкуодлрлмгм пдодгмвз-
ца ла озлку езрймвм-кмкулайщлзт 
нмпйуг. 

Піжліхд буйм утвайдлм уійу лзж-
ку ілхзт жакмлмгавфзт акрів, цм нм-
пзйзйз ноавмву мплмву жгіиплдлля 
гдкмкоарії ла кіпудвмку ра одгімла-
йщлмку оівлят. Сдодг лзт Закмлз 
Укоаїлз: «Пом могалз пакммогаліжауії 
лапдйдлля»; «Пом гдоеавлм-
ноавмвзи дкпндозкдлр омжвзрку кіп-
удвмгм пакмвоягувалля в кіпрі Іондлі, 
пдйзцат Буфа, Вмождйщ, Гмпрмкдйщ, 
Кмуыбзлпщкд Кзївпщкмї мбйапрі»; 
«Пом праруп гднурарів кіпудвзт оаг»;  
Здкдйщлзи кмгдкп Укоаїлз. 

30 квірля 2014 омку нмпралмвмы 
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз № 197 
жарвдогедлм Пмймедлля ном Міліп-
рдопрвм одгімлайщлмгм омжвзрку, бугі-
влзурва ра езрймвм-кмкулайщлмгм 
гмпнмгаопрва Укоаїлз (гайі – Мілод-
гімл) [2]. 

Вігнмвіглм гм ущмгм нмймедлля, 
Мілодгімл взжлафаєрщпя як гмймвлзи 
могал у пзпрдкі удлроайщлзт могалів 
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взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфує ра 
одайіжує гдоеавлу одгімлайщлу нмйі-
рзку. Сдодг мплмвлзт жавгалщ Мілод-
гімлу є жабджндфдлля смокувалля ра 
одайіжауії гдоеавлмї одгімлайщлмї 
нмйірзкз, рдозрмоіайщлмї могаліжауії 
вйагз, агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщ-
лмгм упромы, омжвзрку кіпудвмгм па-
кмвоягувалля. 

Мілодгімл вігнмвіглм гм нмкйа-
гдлзт ла лщмгм жавгалщ: взжлафає 
ноімозрдрлі ланоякз омжвзрку вігнм-
віглзт псдо; омжомбйяє і жгіиплыє 
жатмгз пноякмвалі ла омжбугмву іл-
соапроукруоз одгімлів, омжвзрмк кі-
еодгімлайщлмгм дкмлмкіфлмгм пнівом-
бірлзурва; пнозяє кмкнйдкплмку пм-
уіайщлм-дкмлмкіфлмку омжвзрку одгі-
млів; омжомбйяє гдоеавлу проардгіы 
одгімлайщлмгм омжвзрку, цмоіфлі жа-
тмгз цмгм її одайіжауії; жгіиплыє жа-
гайщлу кммогзлауіы омжвзрку пійщпщ-
кзт рдозрмоіи, омжомбйяє ра жабджнд-
фує взкмлалля жа уфапры ілхзт мога-
лів взкмлавфмї вйагз ра могалів кіп-
удвмгм пакмвоягувалля номгоак омж-
взрку пійщпщкзт рдозрмоіи; жгіиплыє 
муілку ра вігбіо ла кмлкуоплзт жапа-
гат нмгалзт кіпудвзкз гдоеагкіліп-
роауіякз ілвдпрзуіилзт номгоак і 
номдкрів одгімлайщлмгм омжвзрку, цм 
кмеурщ одайіжмвуварзпя жа оатулмк 
кмхрів гдоеавлмгм смлгу одгімлайщ-
лмгм омжвзрку. 

В 2015 омуі Вдотмвла Рага Укоа-
їлз утвайзйа Закмл Укоаїлз «Пом 
жапагз гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйі-
рзкз» [4]. 

Цди жакмл взжлафає мплмвлі ноа-
вмві, дкмлмкіфлі, пмуіайщлі, дкмймгіф-
лі, гукаліраолі ра могаліжауіилі жапа-
гз гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз 
як пкйагмвмї фапрзлз влуроіхлщмї 
нмйірзкз Укоаїлз. В жакмлі жажлафа-
єрщпя, цм кдрмы гдоеавлмї одгімла-
йщлмї нмйірзкз є првмодлля укмв гйя 
гзлакіфлмгм, жбайалпмвалмгм омжвз-
рку Укоаїлз ра її одгімлів, жабджнд-
фдлля їт пмуіайщлмї ра дкмлмкіфлмї 
єглмпрі, нігвзцдлля оівля езрря 
лапдйдлля, гмгдоеалля гаоалрмвалзт 
гдоеавмы пмуіайщлзт пралгаорів гйя 
кмелмгм гомкагялзла лджайделм віг 
имгм кіпуя номезвалля. Поімозрд-

ракз гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірз-
кз є прзкуйывалля и нігрозкка кіп-
удвзт іліуіарзв цмгм дсдкрзвлмгм 
взкмозпралля влуроіхлщмгм нмрдл-
уіайу одгімлів гйя првмодлля ра ніг-
розкалля нмвлмуіллмгм езррєвмгм 
пдодгмвзца, нігвзцдлля якмпрі езр-
ря йыгди; жкдлхдлля рдозрмоіайщлмї 
гзсдодлуіауії жа ілгдкпмк одгімла-
йщлмгм йыгпщкмгм омжвзрку; смоку-
валля кмлкуодлрмпномкмелмпрі одгі-
млів; нмйінхдлля кардоіайщлмгм, сі-
лалпмвмгм, ілсмокауіилмгм, кагомвм-
гм ра ілхмгм одпуоплмгм жабджндфдл-
ля омжвзрку одгімлів; пнозялля жгіи-
плдллы нмвлмваедлщ могалакз кіп-
удвмгм пакмвоягувалля. 

Рдайіжауія гдоеавлмї одгімлайщ-
лмї нмйірзкз кає жгіиплыварзпя ла 
мплмві пзпрдкз вжаєкмнмв’яжалзт 
гмкукдлрів, цм ґоулруырщпя ла Сроа-
рдгії омжвзрку Укоаїлз, Гдлдоайщліи 
птдкі нйалувалля рдозрмоії Укоаїлз, 
птдкат нйалувалля рдозрмоіи ла одгі-
млайщлмку ра кіпудвмку оівлі. 

Оред, ужагайщлыыфз взкйагдлд, 
кмела првдогеуварз, цм в Укоаїлі, в 
мплмвлмку, псмокмвала лмокарзвлм-
ноавмва бажа гйя  одгімлайщлмгм омж-
взрку. Ражмк ж рзк, як нмкажайз гмп-
йігедлля, ла пщмгмгліхліи гдлщ іплує 
уійзи ояг лд водгуйщмвалзт нзралщ, 
які пуррєвм внйзваырщ ла оджуйщрарз 
одайіжауії гдоеавлмї одгімлайщлмї 
нмйірзкз. 

Пм – ндохд, в Кмлпрзрууії Укоа-
їлз жгагуєрщпя (прарря 116) влуроіх-
ля, жмвліхля, сілалпмва, уілмва, ілвд-
прзуіила ра нмгаркмва нмйірзкз гдо-
еавз, нмйірзка у псдоат ноауі и жа-
илярмпрі лапдйдлля, пмуіайщлмгм жа-
тзпру, мпвірз, лаукз і куйщруоз, мтм-
омлз нозомгз, дкмймгіфлмї бджндкз і 
нозомгмкмозпрувалля, айд гм ущмгм 
фапу нмлярря "одгімлайщла нмйірзка" 
лд іплує.  

Пм – гоугд, Мілодгімл взкмлуы-
фз пвмї сулкуії, пнзоаєрщпя ла гднао-
ракдлрз одгімлайщлмгм омжвзрку ра 
дкмлмкіфлі нігомжгійз у кіпудвзт  
гдоеавлзт агкіліпроауіят. Ражмк ж 
рзк, Мілодгімл лд кає ыозгзфлмгм 
внйзву ла ракі пакі нігомжгійз взкм-
лавфзт могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
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валля, лапакндодг у кіпрат, гд првм-
одлм взкмлавфі кмкірдрз. 

Пм – родрє, мкодкі сулкуії (гайу-
ждві) цмгм одгуйывалля одгімлайщлм-
гм омжвзрку жмпдодгедлі нм оіжлзт 
кіліпрдопрват. Упі вмлз каырщ пвмї 
одгімлайщлі нігомжгійз рак жвалмгм 
«нмгвіилмгм нігнмоягкувалля», цм 
втмгярщ гм пкйагу кіпудвзт могалів 
взкмлавфмї вйагз і сілалпуырщпя ж 
гдоеавлмгм быгедру. Згіглм іж жакм-
лмгавпрвмк, уі жгагалі нігомжгійз 
нігжвірлі і нігкмлромйщлі удлроайщ-
лзк могалак взкмлавфмї вйагз, а ж 
взкмлалля жавгалщ, гдйдгмвалзт їк 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля 
(мбйаплзкз ра оаимллзкз оагакз), - 
узк могалак. Кмелд кіліпрдопрвм як 
гмймвлзи омжнмояглзк быгедрлзт 
кмхрів нйалує і жгіиплыє пвмы нмйі-
рзку в одгімлат, взтмгяфз ж вйаплзт 
гайуждвзт нмродб, які, жгдбійщхмгм, 
кайм нмв’яжалі іж одгімлайщлзкз ном-
бйдкакз омжвзрку, лд ужгмгедлі у 
кіегайуждвмку апндкрі.  

Пм – фдрвдорд, кає кіпуд губйы-
валля нмвлмваедлщ у пзпрдкі взцзт 
гдоеавлзт могалів. Так у Сдкодраоі-
арі Кабілдру Міліпроів Укоаїлз 
првмодлм нігомжгій уноавйілля дкп-
ндорзжз ра алайіжу омжвзрку рдозрм-
оіи, ла якзи нмкйагдлм дкпндорзжу 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, цм прм-
пуырщпя одгімлайщлмї нмйірзкз, гія-
йщлмпрі кіпудвзт могалів взкмлавфмї 
вйагз, могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, могаліжауіилд жабджндфдлля 
омбмрз нодгправлзків уоягу ж узт 
нзралщ. Пмгіблзи нігомжгій првм-
одлм і в Агкіліпроауії Поджзгдлра 
Укоаїлз, номрд ж гдцм ілхзкз сул-
куіякз. 

Пм – н’ярд, гм могалів, цм мні-
куырщпя номбйдкакз одгімлайщлмгм 
ра кіпудвмгм омжвзрку, лайдеарщ ра-
кме Ддоеавлзи Фмлг пнозялля ом-
жвзрку кіпудвмгм пакмвоягувалля ра 
Рага ж нзралщ одгімлайщлмгм омжвзр-
ку ра кіпудвмгм пакмвоягувалля ноз 
Кабілдрі Міліпроів Укоаїлз. Коік 
ущмгм, в ндоімг ж 2000 омку нм 2010 
оік буйм жаномвагедлм Науімлайщлу 
Рагу ж ужгмгедлля гіяйщлмпрі жага-
йщлмгдоеавлзт і одгімлайщлзт мога-

лів ра кіпудвмгм пакмвоягувалля. 
Мдрмы її гіяйщлмпрі ндодгбафаймпя 
нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі жатмгів, 
цм везваырщпя у псдоі гдоеавлмгм 
бугівлзурва в Укоаїлі, жабджндфдлля 
ужгмгедлмї пнівноауі могалів взкм-
лавфмї вйагз ра могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, нмєглалля жагайщ-
лмгдоеавлзт ра кіпудвзт ілрдодпів у 
омжв’яжаллі лаиваейзвіхзт нзралщ 
пупнійщлмгм омжвзрку.  

Ражмк ж рзк, Ддоеавлзи Фмлг 
пнозялля омжвзрку кіпудвмгм пакмв-
оягувалля, Рага ж нзралщ одгімлайщ-
лмгм омжвзрку ра кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля ра Науімлайщла Рага лд є 
могалакз взкмлавфмї вйагз, їт оі-
хдлля каырщ одкмкдлгауіилзи та-
оакрдо гйя кіпудвзт могалів взкм-
лавфмї вйагз ра могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля. 

Пм – хмпрд, дсдкрзвла одгімла-
йщла нмйірзка взкагає лдвігкйаглмгм 
вномвагедлля одсмокз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля ра рдозрмоіайщлмї 
могаліжауії вйагз. Науімлайщла км-
гдйщ могаліжауії кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля ндодгбафає смокувалля 
пномкмелзт рдозрмоіайщлзт гомкаг, 
жгарлзт боарз ла пдбд вігнмвігайщ-
ліпрщ ра пакмпріилм взоіхуварз нз-
ралля кіпудвмгм жлафдлля. Цд жа-
вгалля кмейзвм взкмларз хйятмк 
укоунлдлля лзжмвзт йалмк кіпудвм-
гм пакмвоягувалля. І тмфа в Кмлпрз-
рууіы Укоаїлз нмкз цм лд влдпдлм 
жкіл в фапрзлі гіяйщлмпрі могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля ра агкілі-
проарзвлм – рдозрмоіайщлмгм упромы, 
укоунлдлля номнмлуєрщпя номвдпрз 
хйятмк гмбомвійщлмгм мб’єглалля 
гомкаг. На пщмгмгліхліи гдлщ првм-
одлм бійщхд 800 гомкаг. Нмвмпрвм-
одлі гомкагз смокуырщ вйаплі взкм-
лкмкз і каырщ жкмгу пакмпріилм вз-
оіхуварз кіпудві нзралля. Наигмйм-
вліхд, цм быгедрз мб’єглалзт гом-
каг ндодвмгярщпя ла ноякі кіебы-
гедрлі віглмпзлз ж гдоеавлзк бы-
гедрмк. Філалпувалля прає гвмоів-
лдвзк, ноякзк: віг гдоеавз – бдж-
нмпдодглщм гомкагі.  

Оред, як бафзкм, пуфаплзи прал 
гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз 
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пвігфзрщ ном лдмбтігліпрщ кмкнйдкп-
лмгм омжв’яжалля іплуыфзт номбйдк. 
І мглзк іж мплмвлзт жавгалщ одгім-
лайщлмї нмйірзкз ла лаибйзефу ндо-
пндкрзву кає бурз лагалля жкмгз 
одгімлак нмвліпры одайіжуварз лаяв-
лзи нмрдлуіай. А гйя ущмгм лдмбтіг-

лм жабджндфзрз дсдкрзвлд прзкуйы-
валля номудпів одгімлайщлмгм омжвз-
рку, улзкарз кіеодгімлайщлзт гзп-
номнмоуіи, ужгмгеуварз гії удлроа-
йщлзт, кіпудвзт могалів вйагз ра 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. 
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У праррі нозгійдлм увагу алайіжу агкіліпроарзвлм – ноавмвмгм одгуйывалля одгі-
млайщлмгм омжвзрку. Помалайіжмвалм агкіліпроарзвлд жакмлмгавпрвм цмгм одгімлайщ-
лмгм омжвзрку. Взжлафдлм номбйдклі нзралля, які прозкуырщ омжвзрмк одгімлів. За-
номнмлмвалм ланояккз вгмпкмлайдлля жакмлмгавпрва ра пзпрдкз уноавйілля цмгм 
одгімлайщлмгм омжвзрку в укмват омжбугмвз ноавмвмї гдоеавз. 

Кйыфмві пймва: одгімлайщла нмйірзка, пмуіайщлм – дкмлмкіфлзи омжвзрмк одгім-
лу, агкіліпроарзвлд жакмлмгавпрвм, кіпудві могалз взкмлавфмї вйагз, могалз кіпудвм-
гм пакмвоягувалля.  
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пмводкдллмд пмпрмялзд з ндопндкрзвш пмвдохдлпрвмвалзя 
В прарщд угдйдлм влзкалзд алайзжу агкзлзпроарзвлм - ноавмвмгм одгуйзомвалзя 

одгзмлайщлмгм оажвзрзя. Помалайзжзомвалм агкзлзпроарзвлмд жакмлмгардйщпрвм нм 
одгзмлайщлмку оажвзрзы. Онодгдйдлш номбйдклшд вмномпш, кмрмошд пгдоезваыр 
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Oksyom I. The administrative and legal bases of regional development: the 
current state and prospects for improvement 

The article focuses on the analysis of the administrative - legal regulation of regional 
development. The administrative legislation on regional development is analyzed. The 
problematic issues which restrain the development of regions are determined. The ways of 
legislation and management system improvement on regional development in conditions 
of development of a law-governed state are offered. 

Key-words: regional policy, socio-economic development of the region, 
administrative law, local executive bodies, local self-government bodies. 

 

 

 




