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Пpоблемні аспекти деpжавного 
упpавління в системі оpганізаційної 

діяльності виконавчих оpганів місцевих 
pад у пеpіод децентpалізації 

 

В Укpаїлі жгіиплыєрщпя нмвлмка-
пхрабла pдсмpка, пнpякмвала ла 
pмжвзрмк гдкмкpарзфлзт жапаг у 
смpкуваллі і гіяйщлмпрі ілпрзрурів 
гдpеавлмї вйагз ра кіпудвмгм па-
кмвpягувалля. Оглмфаплм взpіхуєрщ-
пя нзралля нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі 
ра дкмлмкіфлмпрі сулкуімлувалля 
пзпрдкз нубйіфлмї вйагз в укмват її 
гдрдpкілмвалмпрі вмйды лаpмгу і кмл-
прзрууіилзкз нpзнзпакз. Йгдрщпя лд 
прійщкз нpм прpукруpлі жкілз, пкійщкз 
нpм нігвзцдлля сулкуімлайщлмї 
pджуйщрарзвлмпрі pмбмрз гдpеавлмгм 

анаpару ра пзпрдкз кіпудвмгм па-
кмвpягувалля. Сурщ нмйягає у рмку, 
цмб жабджндфзрз какпзкайщлу вігнм-
вігліпрщ прpукруpз, смpк, кдрмгів і 
внйзву унpавйілпщкмгм анаpару уійяк 
і взкмгак pіжлзт псдp пупнійщлмгм 
езрря, кмрpі ілрдлпзвлм pмжвзваырщпя 
і ланмвлыырщпя лмвзк жкіпрмк. Пмга-
йщха гдкмкpарзжауія пупнійщпрва, 
гдудлрpайіжауія вйаглзт нмвлмваедлщ 
ла жапагат пубпзгіаpлмпрі є ла пщмгмг-
лі нpімpзрдракз пдpдг pдсмpк в 
Укpаїлі. Опкійщкз лмві рдлгдлуії у 
гдpеавлмку бугівлзурві лахмї кpаїлз, 
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пралмвйдлля ілпрзрурів гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва, мнрзкіжауія пзп-
рдкз нубйіфлмгм унpавйілля мбукмв-
йыырщ лмві укмвз pдайіжауії гд-
удлрpайіжауії жа укмвз жбдpдедлля 
ігди нpавмвмї гдpеавз. Ммгдpліжауія 
нубйіфлмї вйагз нмвзлла вігбуварзпя 
у ланpякі првмpдлля кйієлрм-
мpієлрмвалмї пзпрдкз нубйіфлмгм 
унpавйілля, яка бугд лдвіг’єклзк 
дйдкдлрмк кдталіжку пмуіайщлмнмйі-
рзфлмгм жатзпру лапдйдлля, сакрмpмк 
нігвзцдлля имгм пмуіайщлмї і нмйі-
рзфлмї акрзвлмпрі [8]. 

Сдpдг мpгалів кіпудвмгм па-
кмвpягувалля в Укpаїлі мглд ж гмйм-
влзт кіпущ нмпігаырщ взкмлавфі 
мpгалз кіпудвзт pаг. Вмлз 
взpіхуырщ ндpдваелу бійщхіпрщ нз-
ралщ, цм взлзкаырщ у нpмудпі езррє-
гіяйщлмпрі лапдйдлля, а їт бджнм-
пдpдгля гіяйщліпрщ пнpякмвала ла 
жабджндфдлля ракзт псдp езрря, які 
нмрpдбуырщ нмпріилмї ра нpмсдпіилмї 
увагз — пмуіайщлд і нмбурмвд жабдж-
ндфдлля, езрймвм-кмкулайщлд гмпнм-
гаpпрвм, мпвіра, мтмpмла жгмpмв’я рм-
цм. Іплувалля в пзпрдкі кіпудвмгм 
пакмвpягувалля взкмлавфзт мpгалів 
кіпудвзт pаг првмpыє укмвз езррє-
жгарлмпрі ра дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі 
рдpзрмpіайщлмї гpмкагз, мпкійщкз її 
нpмбйдкз лабуваырщ взpіхдлля у 
вйаплзт ілрдpдпат хйятмк вз-
кмpзпралля пвмїт вігнмвігайщлзт вз-
кмлавфзт проукруо [4].  

Оpгаліжауія ра гіяйщліпрщ взкм-
лавфзт мpгалів кіпудвзт pаг є пкйа-
гмвмы нpмбйдкз pмжвзрку пзпрдкз 
гдpеавлмгм унpавйілля в Укpаїлі. 
Ндмбтігліпрщ лаукмвмгм гмпйігедлля 
прарупу узт мpгалів, нмpягку їт 
смpкувалля, смpк ра кдрмгів гіяйщ-
лмпрі жукмвйдла рзк, цм взкмлавфі 
мpгалз пуфаплзт кіпудвзт pаг прайз 
лапрунлзкакз мpгалів гдpеавлмгм 
унpавйілля кіпудвмгм pівля фапів 
pагялпщкмї вйагз, які лд буйз 
мpгалакз кіпудвмгм пакмвpягувалля і 
кайз ілхі прpукруpлі жв’яжкз, лд 
таpакрдpлі гйя пуфаплмї пзпрдкз нуб-
йіфлмї вйагз. Пpакрзка мpгаліжауії ра 
гіяйщлмпрі взкмлавфзт мpгалів кіпуд-
взт pаг пщмгмгдлля багарм в фмку 

пвігфзрщ нpм лдвігнмвігліпрщ іплуы-
фзт віглмпзл ріи ігдї кіпудвмгм па-
кмвpягувалля, яка жакpінйдла в Кмл-
прзрууії Укpаїлз 1996 p. 

Пзраллякз гіяйщлмпрі взкмлав-
фзт мpгалів кіпудвзт pаг жаикайз 
ракі вфдлі як В. Авдp’ялмв, В. Вдйзф-
км, П. Вмpмла. П. Бійдлфук, В. Кpав-
фдлкм, В. Пмгмpійкм, В. Сдpщмгіл, 
Ю. Тмгзка, А. Ткафук, О. Фpзущкзи 
ра іл. Пpмрд в пуфапліи лаууі 
нpмбйдкз гіяйщлмпрі взкмлавфзт 
мpгалів кіпудвзт pаг цд лд мрpзкайз 
лайделмгм взпвірйдлля. Вігпурлі пнд-
уіайщлі кмкнйдкплі гмпйігедлля, які 
pмжкpзваырщ нмpягмк сулкуімлувал-
ля узт мpгалів. Іплує нмрpдба фіркмгм 
ж’япувалля кіпуя, pмйі ра жлафдлля 
взкмлавфзт мpгалів у пзпрдкі 
гдpеавлмгм унpавйілля, цм жукмвзйм 
взбіp рдкз ра ланpяку гмпйігедлля 
нpдгправйдлмї праррі. Мдрмы праррі є 
взжлафдлля пурі взкмлавфзт мpгалів 
кіпудвзт pаг в Укpаїлі ра 
мбґpулрувалля їт кіпуя в пзпрдкі 
гдpеавлмгм унpавйілля. Алайіж сул-
куіи взкмлавфзт мpгалів кіпудвзт 
pаг, взжлафдлля мкpдкзт проукруо-
лзт дйдкдлрів узт мpгалів ра їт нмв-
лмваедлщ, а ракме нpдгправйдлля 
нpмнмжзуіи цмгм угмпкмлайдлля їт 
гіяйщлмпрі пкйагаырщ жавгалля 
pмбмрз. Дйя рмгм, цмб взжлафзрз 
pмйщ і кіпуд взкмлавфзт мpгалів кіп-
удвзт pаг у пзпрдкі гдpеавлмгм 
унpавйілля, пйіг в ндpху фдpгу лагм-
ймпзрз ла рмку, цм взкмлавфі мpгалз 
pдайіжуырщ пвмї сулкуії ла кіпудвмку 
pівлі і є мглзк іж ілпрpукдлрів 
pдайіжауії кіпудвмгм пакмвpягувалля 
в Укpаїлі. Кмлпрзрууія Укpаїлз у 
пр. 140 гмвмpзрщ, цм кіпудвд па-
кмвpягувалля жгіиплыєрщпя рдорм-
pіайщлмы гpмкагмы як бджнмпдpдглщм, 
рак і фдpдж мpгалз кіпудвмгм па-
кмвpягувалля: пійщпщкі, пдйзцлі, кі-
пщкі pагз ра їт взкмлавфі мpгалз. Та-
кме у ліи жажлафдлм, цм кіпудвд па-
кмвpягувалля є нpавмк рдpзрмpіайщ-
лмї гpмкагз — езрдйів пдйа фз 
гмбpмвійщлмгм мб’єглалля у пійщпщку 
гpмкагу езрдйів кійщкмт пій, пдйзца 
ра кіпра — пакмпріилм взpіхуварз 
нзралля кіпудвмгм жлафдлля в кдеат 
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Кмлпрзрууії і жакмлів Укpаїлз (ф. 1 
пр. 140). Дмгдpеалля пакд ракмгм 
взжлафдлля лагає жкмгу взpіхзрз 
нзралля цмгм мpгаліжауії мpгалів 
кіпудвмгм пакмвpягувалля, в рмку 
фзпйі взкмлавфзт мpгалів кіпудвзт 
pаг. Опкійщкз рдpзрмpіайщла гpмкага 
лд в жкмжі жгіиплыварз бійщхіпрщ су-
лкуіи ж унpавйілля кіпудвзкз 
пнpавакз бджнмпдpдглщм, вмлз взкм-
луырщпя нpдгправлзущкзк мpгалмк — 
pагмы, яка є єгзлзк мpгалмк, цм 
умпмбйыє рдpзрмpіайщлу гpм- кагу ра 
кмед взпрунарз віг її ікдлі. Оглак 
кіпудва pага, в пвмы фдpгу, ракме лд 
в жкмжі взкмлуварз гдякі сулкуії, які 
вігнмвіглм нмкйагаырщпя ла її взкм-
лавфі мpгалз, цм нpзжвмгзрщ гм 
мб’єкрзвлмї нмрpдбз їт првмpдлля. Цд 
є уійкмк жакмлмкіpлзк, агед 
гpмкагпщкі нpдгправлзкз, які 
мбзpаырщпя ла жагайщлзт, війщлзт, 
нpякзт взбмpат, в нpзлузні лд нм-
взллі жаикарзпя ла фзпйдллзт жапі-
галлят нзраллякз, цм лд каырщ вд-
йзкмгм жлафдлля, а пкмpіхд кмл-
удлрpуварзпя ла лаипуррєвіхзт жа-
вгаллят рдpзрмpіайщлмї гpмкагз. Та-
кзк фзлмк, взкмлавфі мpгалз є мглзк 
ж дйдкдлрів в пзпрдкі кіпудвмгм па-
кмвpягувалля, вжаєкмвіглмпзлз якм-
гм ж ілхзкз дйдкдлрак уієї пзпрдкз 
взжлафаырщ її мплмвлі таpакрд-
pзпрзкз, як уійіплмї і пакмгмпрарлщмї. 
А мпкійщкз кіпудвд пакмвpягувалля 
явйяє пмбмы кмейзвіпрщ, нpавм 
рдpзрмpіайщлмї гpмкагз пакмпріилм 
взpіхуварз дкмлмкіфлі, пмуіайщлі, 
нмйірзфлі нзралля кіпудвмгм 
таpакрдpу, рм є нігправз гмвмpзрз нpм 
лщмгм як нpм жапіб жгіиплдлля 
гдpеавмы унpавйілпщкзт сулкуіи ла 
кіпудвмку pівлі фдpдж пвмї 
нpдгправлзурва. Оред, взкмлавфі 
мpгалз кіпудвзт pаг, бугуфз пкйагм-
взкз пзпрдкз кіпудвмгм па-
кмвpягувалля Укpаїлз, pдайіжмвуырщ 
нмвлмваедлля гдpеавз ла кіпуят. 
Загаймк, ніг взкмлавфзк мpгалмк 
кіпудвмї pагз лдмбтіглм pмжукірз 
віглмплм вігмкpдкйдлу фапрзлу pагз, 
яку пкйагає кмйдкрзв гpмка- гял, цм 
жгіиплыє взкмлавфм-pмжнмpягфі сул-
куії ла нігправі вйаглзт нмвлмваедлщ 

і гіє жа гмнмкмгмы взжлафдлзт смpк 
мpгаліжауії ра кдрмгів гіяйщлмпрі. Вз-
кмлавфі мpгалз є прpукруpлзкз 
нігpмжгійакз пзпрдкз кіпудвмї pагз, 
кійщкіпрщ і вжаєкмвіглмпзлз якзт 
жайдеарщ віг pмжкіpу рдpзрмpії, фзпд-
йщлмпрі лапдйдлля, таpакрдpу имгм 
pмжпдйдлля, кійщкмпрі ра нpмсійы 
мб’єкрів унpавйілля, а ракме віг сул-
куіи, які нмкйагаырщпя ла взкмлавфі 
мpгалз[3]. Гмвмpяфз нpм пзпрдку вз-
кмлавфзт мpгалів, каєрщпя ла уважі 
пзпрдку вйаплд мpгалів ра нмпагмвзт 
мпіб, які жгіиплыырщ рі фз ілхі взкм-
лавфі сулкуії, мпкійщкз нмпагмві  
мпмбз є прpукруpлзкз нігpмжгійакз 
пакд кіпудвмї pагз, які вігнмвіглм 
кмеурщ првмpыварз нігпзпрдку взкм-
лавфзт мpгалів. Маыфз єгзлзи жакм-
лмгавфм впралмвйдлзи праруп, взкм-
лавфі мpгалз pіжлмгм pівля (пдйм,  
пдйзцд, кіпрм) нмвзллі вваеарзпя 
прpукруpлзкз нігpмжгійакз кіпудвмї 
pагз, які жгіиплыырщ взкмлавфм-
pмжнмpягфі сулкуії. Вігнмвіглм гм 
пр. 11 Закмлу Укpаїлз «Пpм кіпудвд 
пакмвpягувалля в Укpаїлі» (гайі — 
Закмл), взкмлавфзкз мpгалакз пійщ-
пщкзт, пдйзцлзт, кіпщкзт, pаимллзт 
у кіпрат (у pажі їт првмpдлля) pаг є  
їт взкмлавфі кмкірдрз, віггійз, 
унpавйілля ра ілхі првмpывалі 
pагакз взкмлавфі мpгалз [7]. Оред, в 
Закмлі жакpінйдлм цмлаикдлхд рpз 
взгз мpгалів — взкмлавфі кмкірдрз, 
віггійз и унpавйілля. Ці мpгалз є 
нігкмлрpмйщлзкз і нігжвірлзкз віг-
нмвіглзк pагак, а ж нзралщ жгіиплдл-
ля гдйдгмвалзт їк нмвлмваедлщ 
мpгалів взкмлавфмї вйагз — ракме 
нігкмлрpмйщлзкз вігнмвіглзк мpга-
лак взкмлавфмї вйагз. Цдлрpайщлд 
кіпуд в пзпрдкі взкмлавфзт мpгалів 
жаикає взкмлавфзи кмкірдр. Згіглм жі 
пр. 51 Закмлу, віл урвмpыєрщпя вігнм-
віглмы pагмы ла прpмк її нмвлмва-
едлщ у пкйагі вігнмвіглм пійщпщкмгм, 
пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймвз, pаимллмї 
в кіпрі pагз — гмймвз вігнмвіглмї 
pагз, жапрунлзка пійщпщкмгм, пдйзц-
лмгм, кіпщкмгм гмймвз ж нзралщ гіяйщ-
лмпрі взкмлавфзт мpгалів pагз, 
кдpуыфмгм пнpавакз (пдкpдраpя) вз-
кмлавфмгм кмкірдру, а ракме 
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кдpівлзків віггійів, унpавйілщ ра іл-
хзт взкмлавфзт мpгалів pагз, ілхзт 
мпіб. Дм пкйагу пйуебз взкмлавфмгм 
кмкірдру пійщпщкмї, пдйзцлмї, кіпщкмї 
pагз втмгзрщ ракме жа нмпагмы 
пдкpдраp вігнмвіглмї pагз. Сійщпщкзи, 
пдйзцлзи, кіпщкзи гмймва є гмймв-
лмы нмпагмвмы мпмбмы рдpзрм-
pіайщлмї гpмкагз вігнмвіглм пдйа, 
пдйзца, кіпра, мбзpаєрщпя вігнмвіг-
лмы рдpзрмpіайщлмы гpмкагмы хйя-
тмк раєклмгм гмймпувалля прpмкмк 
ла фмрзpз pмкз в нмpягку, взжлафд-
лмку жакмлмк, і жгіиплыє пвмї нмвлм-
ваедлля ла нмпріиліи мплмві. Сійщпщ-
кзи, пдйзцлзи, кіпщкзи гмймва мфм-
йыє взкмлавфзи кмкірдр вігнмвіглмї 
пійщпщкмї, пдйзцлмї, кіпщкмї pагз, 
гмймвує ла її жапігаллят. Вігнмвіглм 
гм пр. 52 Закмлу, взкмлавфзи кмкірдр 
пійщпщкмї, пдйзцлмї, кіпщкмї, pаимллмї 
в кіпрі pагз кмед pмжгйягарз і 
взpіхуварз нзралля, віглдпдлі Закм-
лмк гм вігалля взкмлавфзт мpгалів 
кіпудвзт pаг. Взкйыфлм взкмлавфм-
ку кмкірдру лайдезрщ: а) нмндpдгліи 
pмжгйяг нpмдкрів кіпудвзт нpмгpак 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм і куйщ-
руpлмгм pмжвзрку, уійщмвзт нpмгpак ж 
ілхзт нзралщ, кіпудвмгм быгедру, 
нpмдкрз pіхдлщ ж ілхзт нзралщ, цм 
влмпярщпя ла pмжгйяг вігнмвіглмї 
pагз; б) кммpгзлауія гіяйщлмпрі віг-
гійів, унpавйілщ ра ілхзт взкмлавфзт 
мpгалів pагз, нігнpзєкпрв, упралмв, 
мpгаліжауіи, цм лайдеарщ гм кмкула-
йщлмї вйаплмпрі рдpзрмpіайщлмї 
гpмкагз, жапйутмвувалля жвірів нpм 
pмбмру їт кдpівлзків; в) жкіла абм 
пкапувалля акрів нігнмpягкмвалзт 
имку віггійів, унpавйілщ, ілхзт вз-
кмлавфзт мpгалів pагз, а ракме їт 
нмпагмвзт мпіб [6]. Такзк фзлмк, 
взкмлавфзи кмкірдр, жаикаыфз 
удлрpайщлд кіпуд в пзпрдкі взкмлав-
фзт мpгалів кіпудвмї pагз, в рми ед 
фап є мпмбйзвзк мpгалмк кмйдгіайщ-
лмгм взpіхдлля нзралщ, цм віглдпдлі 
гм имгм кмкндрдлуії. Взкмлавфзи 
кмкірдр є мpгаліжауіилмы смpкмы 
pмбмрз кіпудвмї pагз, жа гмнмкмгмы 
якмї жабджндфуєрщпя pдайіжауія 
кмлкpдрлзт жавгалщ, сулкуіи ра нмв-
лмваедлщ pагз у взкмлавфм-

pмжнмpягфіи псдpі. Оплмвлмы кдрмы 
првмpдлля ракмгм мpгалу є лдмбтіг-
ліпрщ кмйдгіайщлмгм ра нpмсдпіилмгм 
взpіхдлля нзралщ упіт гайужди взкм-
лавфмї гіяйщлмпрі. Пpз ущмку имгм 
пкйагаырщ як нмпагмвуі, цм ндpх жа 
впд є нмпагмвзкз мпмбакз гайуждвзт 
фз сулкуімлайщлзт мpгалів, рак і 
нpдгправлзкз гpмкагпщкмпрі. Нагі-
йдлля уієї кмйдгії вйагмы ж 
взpіхдлля нзралщ унpавйілля у впіт 
псдpат pмбзрщ имгм взкмлавфзк 
мpгалмк жагайщлмї кмкндрдлуії. 
Ндвpатувалля узт сулкуіи ра мпмб-
йзвмпрди нpзвмгзрщ гм лднpавзйщ-
лмгм пнpзилярря пурлмпрі взкмлавфм-
гм кмкірдру, лагалля имку вйапрзвмп-
рди мpгалу ж гмpагфзкз нмвлмваедл-
лякз, цм првмpыєрщпя нpз пійщпщкм-
ку, пдйзцлмку, кіпщкмку гмймві [1]. 
Оплмвлмы смpкмы pмбмрз взкмлав-
фмгм кмкірдру є имгм жапігалля, які 
пкйзкаырщпя  пійщпщкзк, пдйзцлзк, 
кіпщкзк гмймвмы, а у pажі имгм вігпу-
рлмпрі фз лдкмейзвмпрі жгіиплдлля 
лзк уієї сулкуії — жапрунлзкмк пійщ-
пщкмгм, пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймвз ж 
нзралщ гіяйщлмпрі взкмлавфзт 
мpгалів pагз в кіpу лдмбтіглмпрі, айд 
лд pігхд мглмгм pажу ла кіпяущ, і є 
нpавмкмфлзкз, якцм в лзт бдpд 
уфапрщ бійщхд нмймвзлз віг жагайщлм-
гм пкйагу взкмлавфмгм кмкірдру. Ор-
ед, взкмлавфзи кмкірдр є кмйдгіайщ-
лзк взкмлавфзк мpгалмк кіпудвмї 
pагз жагайщлмї кмкндрдлуії. Ндмбтіг-
ліпрщ имгм првмpдлля жукмвйдла вае-
йзвіпры взpіхдлля жавгалля гд-
кмкpарзжауії унpавйілля. Пpзфмку 
гдкмкpарзжауія нмвзлла пунpмвмгеу-
варзпя мглмфаплзк жбійщхдлляк 
pівля нpмсдпіилмпрі. Шйят пралмв-
йдлля ракмгм унpавйілля — кмйдгіа-
йщлд взpіхдлля нзралщ взпм-
кмнpмсдпіилзкз сатівуякз ж 
нpдгправлзкакз гpмкагпщкмпрі. Іплу-
валля взкмлавфмгм кмкірдру гмжвмйяє 
лд рійщкз нpмвмгзрз жйагмгедлу вз-
кмлавфм-pмжнмpягфу гіяйщліпрщ впіт 
взкмлавфзт мpгалів кіпудвмї pагз, 
айд и лагає мпралліи жpуфлмпрди 
внйзву ла раку гіяйщліпрщ. Такме гм 
пкйагу пзпрдкз взкмлавфзт мpгалів 
втмгярщ віггійз, унpавйілля ра ілхі 
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взкмлавфі мpгалз pагз. Вігнмвіглм гм 
пр. 54 Закмлу, пійщпщка, пдйзцла, кі-
пщка, pаимлла у кіпрі pага у кдеат 
жарвдpгедлзт лды прpукруpз і храрів 
кмед првмpыварз віггійз, унpавйілля 
и ілхі взкмлавфі мpгалз гйя жгіип-
лдлля нмвлмваедлщ, цм лайдеарщ гм 
вігалля взкмлавфзт мpгалів пійщпщ-
кзт, пдйзцлзт, кіпщкзт pаг. Ці взкм-
лавфі мpгалз є нігжвірлзкз і ніг-
кмлрpмйщлзкз pагі, яка їт урвмpзйа, 
нігнмpягкмвалзкз її взкмлавфмку 
кмкірдру, пійщпщкмку, пдйзцлмку, 
кіпщкмку гмймві, гмймві pаимллмї у 
кіпрі pагз. Кдpівлзкз віггійів, 
унpавйілщ ра ілхзт взкмлавфзт 
мpгалів pагз нpзжлафаырщпя ла нмпа-
гу і жвійщляырщпя ж нмпагз вігнмвіг-
лзк гмймвмы, гмймвмы pаимллмї у 
кіпрі pагз мглммпмбмвм, а у взнагкат, 
ндpдгбафдлзт жакмлмк, — жа нмгм-
гедлляк ж вігнмвіглзкз мpгалакз 
взкмлавфмї вйагз. Пмймедлля нpм 
віггійз, унpавйілля ра ілхі взкмлавфі 
мpгалз pагз жарвдpгеуырщпя вігнмві-
глмы pагмы. Унpавйілля, віггійз ра 
ілхі взкмлавфі мpгалз є мpгалакз 
кіпудвмї pагз, рмбрм уд прpукруpлі 
нігpмжгійз pагз, ла які нмкйагдлм 
сулкуії взкмлавфм-pмжнм- pягфмї гія-
йщлмпрі в pіжлзт псдpат унpавйілля. 
Фмpкувалля віггійів, унpавйілщ ра 
ілхзт взкмлавфзт мpгалів віглдпдлм 
гм вігалля кіпудвмї pагз. Тійщкз вмла 
кає нpавм впралмвйыварз пзпрдку і 
прpукруpу взкмлавфзт мpгалів, жа-
рвдpгеуварз нмймедлля нpм лзт 
(пр. 26, 54 Закмлу). Кдpівлзкз узт 
взкмлавфзт мpгалів нpзжлафаырщпя 
мглммпмбмвм пійщпщкзк, пдйзцлзк, 
кіпщкзк гмймвмы, гмймвмы pаимллмї у 
кіпрі pагз, а у взнагкат, 
ндpдгбафдлзт жакмлмк, — жа нмгм-
гедлляк ж вігнмвіглзкз мpгалакз 
взкмлавфмї вйагз (н. 3 пр. 54 Закмлу) 
[7]. На лаху гукку, ракд впралмвйдл-
ля нмвліпры вігнмвігає взкмгак 
мpгаліжауіилмї пакмпріилмпрі мpгалів 
кіпудвмгм пакмвpягувалля. Зайделм 
віг мбпягу ра таpакрдpу кмкндрдлуії, 
впі унpавйілля, віггійз и ілхі взкм-
лавфі мpгалз кмела нмгійзрз ла га-
йуждві і сулкуімлайщлі. Пpз ущмку 
пдpдг мпралліт кмела взгійзрз гм-

нмкіелі взкмлавфі мpгалз. Гайуждвз-
кз є мpгалз, які првмpыырщпя кіпуд-
вмы pагмы гйя бджнмпдpдглщмгм 
кдpівлзурва вігнмвіглмы гайужжы 
кіпудвмгм унpавйілля (езрймвд гмп-
нмгаpпрвм, пмуіайщла псдpа, ждкдйщлі 
віглмпзлз, куйщруpа, мпвіра, мтмpмла 
жгмpмв’я ра гмвкіййя рмцм). Фулкуі-
млайщлзкз є віггійз и унpавйілля, 
які жгіиплыырщ кммpгзла- уіилм-
pдгуйыыфу абм кмлрpмйщлу гіяйщ-
ліпрщ і кмеурщ внйзварз ла мpгалз ра 
мпіб, які нpякм їк лд нігнмpягкмвалі 
(сілалпмвд унpавйілля, кмлрpмйщла 
ілпндкуія рмцм). Дмнмкіелі віггійз и 
унpавйілля првмpыырщпя гйя взкм-
лалля гіяйщлмпрі, нмв’яжалмї ж іл-
прpукрувалляк, ілпндкрувалляк, ніг-
гмрмвкмы нзралщ ла пдпіы pагз ра 
жапігалля взкмлавфмгм кмкірдру,   
ілсмpкауіилзк жабджндфдлляк, рдт-
ліфлзк кмлрpмйдк, кардpіайщлм-
рдтліфлзк жабджндфдлляк. На уі 
мpгалз нмкйагдлі «анаpарлі» сулкуії 
— жгіиплдлля мpгаліжауіилмгм, 
нpавмвмгм, ілсмpкауіилмгм, алайірз-
флмгм, кардpіайщлм-рдтліфлмгм жабдж-
ндфдлля. Сакд в ракмку жлафдллі 
нмрpіблм pмжукірз гмнмкіеліпрщ узт 
мpгалів. Дмнмкіелі взкмлавфі мpгалз 
є мpгалакз вігнмвіглмї pагз. Їт гія-
йщліпрщ пнpякмвала ла жабджндфдлля 
гіяйщлмпрі ілхзт мpгалів ра нмпагм-
взт мпіб, цм втмгярщ гм прpукруpз 
вігнмвіглмї pагз. Так, вмлз жгіиплы-
ырщ раку гіяйщліпрщ нм віглмхдллы 
гм кіпудвмї pагз, пійщпщкмгм, пдйзц-
лмгм, кіпщкмгм гмймвз, пдкpдраpя 
pагз, взкмлавфмгм кмкірдру, жапрун-
лзка (ндpхмгм) гмймвз ж нзралщ гія-
йщлмпрі взкмлавфзт мpгалів ра 
кдpуыфмгм пнpавакз взкмлавфмгм 
кмкірдру [5]. Гайуждві, сулкуімлайщлі, 
гмнмкіелі взкмлавфі мpгалз кіпудвзт 
pаг жгіглм ж Закмлмк каырщ pіжлд 
лаикдлувалля — віггійз, унpавйілля 
и ілхі взкмлавфі мpгалз. У 
нpакрзфліи гіяйщлмпрі кіпудвмї pагз 
првмpыырщпя гмймвлі унpавйілля, 
кмкіпії, кмкірдрз, пйуебз. Наикдлу-
валля взкмлавфзт мpгалів — віггійів 
гмуійщлм віглдпрз йзхд гм 
влурpіхліт, гмнмкіелзт йалмк. Та-
кме лдмбтіглм рмpклурзпя нзралля 
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нpм ракі взкмлавфі мpгалз, які лд 
нігнагаырщ ніг жагайщлу таоакрдоз-
рзку взкмлавфзт мpгалів. Ммва игд 
нpм кмкіпії (pагз), які првмpыырщпя 
гйя pдайіжауії pіхдлщ ра нpмгpак кіп-
удвмї pагз фз жагайщлмгдpеавлзт 
нpмгpак. Вмлз взпрунаырщ смpкмы 
вжаєкмгії взкмлавфзт мpгалів кіпуд-
взт pаг ж ілхзкз мpгалакз взкмлав-
фмї вйагз ра кіпудвмгм па-
кмвpягувалля і гpмкагпщкіпры в 
pаккат pдайіжауії гдpеавлзт, 
pдгімлайщлзт фз кіпудвзт нpмгpак, 
pіхдлщ, ніггмрмвкз нзралщ, ужгмгедл-
ля нмжзуіи, кммpгзлауії гіяйщлмпрі, 
кмлрpмйы жа взкмлалляк pіхдлщ рм-
цм. Звігпз фйдлакз кмкіпіи кмеурщ 
бурз нpдгправлзкз взкмлавфзт 
мpгалів, гіяйщлмпрі якзт прмпуєрщпя 
pмбмра кмкіпії (мбмв’яжкмвм), гднура-
рз, нpдгправлзкз кіпудвзт 
гдpеавлзт агкіліпрpауіи, рдорм-
pіайщлзт мpгалів взкмлавфмї вйагз, 
нpдгправлзкз гpмкагпщкзт мб’єглалщ, 
жакйагів куйщруpз, мпвірз, лаукз. Та-
кзк фзлмк, пзпрдка взкмлавфзт 
мpгалів є нігпзпрдкмы, яка втмгзрщ 
гм пзпрдкз кіпудвмї pагз, 
мpгаліжауіила прpукруpа якмї вкйыфає 
кpік взкмлавфзт мpгалів (взкмлав-
фзи кмкірдр, віггійз, унpавйілля ра 
ілхі взкмлавфі мpгалз) пійщпщкмгм, 
пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймву. Кійщ-
кіпрщ дйдкдлрів пзпрдкз взкмлавфзт 
мpгалів, таpакрдp вжаєкмжв’яжку кіе 
лзкз жайдезрщ віг багарщмт сакрмpів, 
вpатувалля якзт є лдмбтіглмы укм-
вмы првмpдлля взкмлавфзт мpгалів 
вігнмвіглмы кіпудвмы pагмы. Дмпйі-
гедлля пурлмпрі бугщ-якмгм мpгалу 
нубйіфлмї вйагз лдкмейзвд бдж 
ж’япувалля имгм сулкуіи, якд гмнмка-
гає pмжкpзрз кіпуд ра pмйщ мpгалу 
вйагз, а ракме имгм пмуіайщлд 
нpзжлафдлля. Оpгаліжауія кіпудвмгм 
пакмвpягувалля Укpаїлз ндpдгбафає 
жгіиплдлля взкмлавфзкз мpгалакз 
гвмт гpун сулкуіи: вйаплзт (па-
кмвpяглзт) ра сулкуіи мpгалів вз-
кмлавфмї вйагз. У пуфаплзт укмват 
pмжвзрку кіпудвмгм пакмвpягувалля 
Укpаїлз є лдмбтігліпрщ pдмpгаліжауії 
іплуыфмї пзпрдкз взкмлавфзт мpгалів 
пійщпщкзт, пдйзцлзт, кіпщкзт pаг [2].  

На лаху гукку, іплувалля в уіи пзп-
рдкі взкмлавфзт кмкірдрів є 
ндpдезркмк пмуіайіпрзфлмї смpкз 
мpгаліжауії вйагз ла кіпуят, якзи в 
пуфаплзт укмват нмжбавйяє взкмлав-
фу фапрзлу кіпудвмї pагз лдмбтіглмгм 
pівля мндpарзвлмпрі. Віггійз, 
унpавйілля ра ілхі взкмлавфі мpгалз 
кіпудвмї pагз каырщ лабурз вігнмві-
глмї pмйі в пуфапліи пзпрдкі кіпудвмї 
pагз. У pаккат лагалзт їк сулкуіи 
ра нмвлмваедлщ вмлз каырщ жабджнд-
фуварз унpавйілля і pмжвзрмк вігнм-
віглмї гайужі пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм 
езрря рдpзрмpіайщлмї гpмкагз, як 
віглмплм лапрунлзурва лджайделзт 
мpгалів кіпудвмгм унpавйілля, цм 
втмгярщ гм прpукруpз кіпудвмї pагз. 
Кpік рмгм, нмрpдбуырщ нpавмвмгм 
pдгуйывалля ла жагайщлмгдpеавлмку 
pівлі кмейзві лаикдлувалля взкм-
лавфзт мpгалів в жайделмпрі віг їт 
нpзжлафдлля ра мpгаліжауіилмї 
прpукруpз. Цд бугд пнpзярз мpієлра-
уії фйдлів рдpзрмpіайщлзт гpмкаг у 
вігнмвіглзт взкмлавфзт прpукруpат 
мкpдкзт pаг ра гмнмкмед мpгалак 
гдpеавлмї вйагз нpз pдгуйываллі 
нзралщ цмгм мpгаліжауії і гіяйщлмпрі 
взкмлавфзт мpгалів вігнмвіглзт кіп-
удвзт pаг. Оред, ж уpатувалляк жа-
жлафдлмгм, кмела жpмбзрз взплмвмк, 
цм взкмлавфі мpгалз кіпудвзт pаг в 
Укpаїлі взжлаырщпя як лзефзи 
pівдлщ мpгалів взкмлавфмї вйагз, які 
є сулкуімлайщлм ілрдгpмвалзкз в її 
пзпрдку. На кіпудвмку pівлі 
првмpыєрщпя кмкнйдкпла пзпрдка 
мpгалів, цм жгіиплыырщ сулкуії вз-
кмлавфмї вйагз: пзпрдка мpгалів вз-
кмлавфмї вйагз ра пзпрдка взкмлав-
фзт мpгалів кіпудвзт pаг. Пpз ущмку 
жайуфдлля взкмлавфзт мpгалів кіпуд-
взт pаг в уы пзпрдку вігбуваєрщпя в 
жайделмпрі віг гайужі (псдpз) гіяйщ-
лмпрі. Такзкз гайужякз (псдpакз) 
гіяйщлмпрі ла пщмгмгліхліи гдлщ є: 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзи ра куйщруp-
лзи pмжвзрмк, нйалувалля ра мбйік, 
быгедр, сілалпз ра уілз; унpавйілля 
кмкулайщлмы вйапліпры; езрймвм-
кмкулайщлд гмпнмгаpпрвм, нмбурмвд, 
рмpгівдйщлд мбпйугмвувалля; гpм-
кагпщкд таpфувалля, рpалпнмpр ра 
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жв’яжмк; бугівлзурвм; мпвіра, мтмpмла 
жгмpмв’я, куйщруpа, сіжкуйщруpа ра 
пнмpр; pдгуйывалля ждкдйщлзт віглм-
пзл і мтмpмла лавкмйзхлщмгм ноз-
pмглмгм пдpдгмвзца; пмуіайщлзи жа-
тзпр лапдйдлля; жмвліхлщмдкмлмкіфла 
гіяйщліпрщ; мбмpмлла pмбмра мпмбйзвм 
в пуфаплзт укмват жбомилмгм кмлс-
йікру ла Стмгі лахмї коаїлз; жабджнд-
фдлля жакмллмпрі, нpавм-нмpягку, 
мтмpмла нpав, пвмбмг ра жакмллзт 
ілрдpдпів гpмкагял. Pмжвзрмк гіяйщ-
лмпрі взкмлавфзт мpгалів жа впіка 
ланpякакз є гмймвлзк жавгалляк, 

цм кає нмпрарз ндpдг узкз мpгалакз 
в нpакрзфліи гіяйщлмпрі. Зіправйдлля 
сулкуіи рдpзрмpіайщлмї гpмкагз і 
кіпудвмї pагз ж сулкуіякз взкмлав-
фзт мpгалів каырщ взжлафзрз мпрал-
лік кдеі гіяйщлмпрі, пнpякмвуварз їт 
pмжвзрмк [4]. Така рpалпсмpкауія 
рдpзрмpіайщлзт гpмкаг гапрщ жкмгу 
нігвзцзрз дсдкрзвліпрщ гіяйщлмпрі 
взкмлавфзт мpгалів в ндpімг гд-
удлрpайіжауії, цм пнівжвуфлм іж 
нpзлузнакз праймгм pмжвзрку лахмї 
кpаїлз. 
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Куйдхмв О. О., Куйдхмва Е. М. Пpмбйдклі апндкрз гдpеавлмгм унpавйілля в 

пзпрдкі мpгаліжауіилмї гіяйщлмпрі взкмлавфзт мpгалів кіпудвзт pаг у ндpімг гд-
удлрpайіжауії   

У праррі ніглікаырщпя акруайщлі нзралля гіяйщлмпрі взкмлавфзт могалів кіпуд-
взт оаг у ндоімг гдудлроайіжауії. Акудлрмвалм увагу ла нзраллят нігвзцдлля дсдк-
рзвлмпрі гіяйщлмпрі взкмлавфзт могалів кіпудвзт оаг у кмлрдкпрі жабджндфдлля одайі-
жауії нубйіфлмгм уноавйілля. 

Кйыфмві пймва: гдудлроайіжауія, гдоеавлд уноавйілля, взкмлавфі могалз, кіпудві 
оагз.  
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Куйдхмв А. А., Куйдхмва Е. М. Пpмбйдклшд апндкрш гмпугаопрвдллмгм 
уноавйдлзя в пзпрдкд мpгалзжаузмллми гдярдйщлмпрз зпнмйлзрдйщлшт мpгалмв 
кдпрлшт пмвдрмв в ндpзмг гдудлрpайзжаузз 

В прарщд нмглзкаырпя акруайщлшд вмномпш гдярдйщлмпрз зпнмйлзрдйщлшт мога-
лмв кдпрлшт пмвдрмв в ндозмг гдудлроайзжаузз. Акудлрзомвалм влзкалзд ла вмном-
пат нмвшхдлзя ъссдкрзвлмпрз гдярдйщлмпрз зпнмйлзрдйщлшт могалмв кдпрлшт пм-
вдрмв в кмлрдкпрд мбдпндфдлзя одайзжаузз нубйзфлмгм уноавйдлзя. 

Кйыфдвшд пймва: гдудлроайзжаузя, гмпугаопрвдллмд уноавйдлзд, зпнмйлзрдйщ-
лшд могалш, кдпрлшд пмвдрш.     

 
 
Kuleshov  O., Kuleshova E. Problem aspects of state management in the system 

of organizing activities of executive bodies of located in the decapitalization period 
The article raises topical issues of the activities of the executive bodies of local 

councils in the period of decentralization. The attention is focused on the issues of 
improving the efficiency of the executive bodies of local councils in the context of 
ensuring the implementation of public administration. 
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