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Принцип територіальності, як базовий принцип місцевого управління. 

 

Адміністративно територіальний устрій це законодавчо закріплена система 

поділу держави на територіальні утворення, відповідно до яких здійснюється 

організація та функціонування органів державної влади та місцевого 

самоврядування. А на місцевому рівні – система органів місцевого управління. 

Отже в організації місцевого управління адміністративно–територіальний поділ 

має подвійне значення. По – перше, у відповідності з ним будується система 

місцевих органів державної адміністрації на місцях, яку представляють місцеві 

органи виконавчої влади. По–друге, адміністративно-територіальний поділ 

визначає систему виборних органів місцевого управління.  

Для розкриття принципу територіальності місцевого управління необхідно 

з’ясувати ступінь залежності функціонування місцевого управління та побудови 

системи його органів від адміністративно-територіального поділу.  

Розглянемо принцип територіальності відносно організації державного 

управління на місцях. Ст.1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

від 9 квітня 1999року [1], містить положення, що місцеві державні адміністрації, 

як представники державної виконавчої влади на місцях, в межах своїх 

повноважень здійснюють виконавчу владу на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. Адміністративно–територіальний поділ 

маючи кілька рівнів, визначає тим самим ієрархічність в побудові єдиної 

централізованої системи державних органів, що діють на різних територіальних 



рівнях державного управління. Тобто побудова виконавчої вертикалі прямо 

залежна від адміністративно–територіального поділу країни. 

Стосовно місцевого самоврядування принцип територіальності має свої 

особливості. Органи місцевого самоврядування діють в межах певної 

територіальної одиниці, що складає територіальну основу місцевого 

самоврядування. Питання територіальних основ місцевого самоврядування по – 

різному вирішувалось на етапах становлення і розвитку місцевого 

самоврядування в Україні. 

Закон СРСР «Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого 

господарства в СРСР» 1990 року [2] визначаючи територіальні основи місцевого 

самоврядування, виходив з існуючого на той час адміністративно–

територіального поділу. При цьому, Закон виділяв низовий територіальний рівень 

місцевого самоврядування: сільрада, селище (район), місто (район в місті). Закон 

допускав також можливості з врахуванням місцевих умов і національних 

особливостей виділяти і інші рівні місцевого самоврядування. У відповідності до 

рівнів адміністративно–територіальних одиниць будувалась і єдина 

централізована система місцевого самоврядування, за принципом 

підпорядкованості нижчестоящої Ради вищестоящій. 

Законом Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і 

регіональне самоврядування» 1992 року [3] було ліквідовано ієрархічність в 

системі місцевого самоврядування, але воно однозначно залежало від 

адміністративно–територіального поділу. В даному Законі у відповідності з 

статтею 1 самоврядування здійснювалось в межах: місцеве – сільради, селища, 

міста; регіональне - район, область. В Законі був вичерпний перелік 

адміністративно–територіальних одиниць, в межах яких повинні були діяти 

органи місцевого самоврядування. Він не допускав можливості здійснення 

місцевого самоврядування на якихось інших територіях. 

З прийняттям Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21 травня 1997 року [4] місцеве самоврядування, у відповідності з Конституцією 

(від 28 червня 1996р.), було виведено з вертикалі виконавчої влади і введено 

поняття територіальної громади, як суб’єкта місцевого самоврядування. 



Однак Конституція України (як і Закон «Про місцеве самоврядування») 

первинним суб’єктом місцевого самоврядування проголосили не 

адміністративно–територіальну одиницю (область, район, місто, район у місті, 

селище, село), а територіальну громаду (певна кількість населення, що об’єднані 

за територіальною ознакою з метою задоволення, в межах закону, своїх 

колективних потреб, запитів і захисту своїх законних прав та інтересів). Згідно із 

статтею 140 Конституції України право на здійснення місцевого самоврядування 

має будь-яка територіальна громада, тобто населення будь-якого міста, села, 

селища. Тим самим поза переліком адміністративно-територіальних одиниць 

опинились міські, сільські та селищні ради тобто базовий рівень адміністративно-

територіального устрою. Відсутність же базового рівня неминуче приводить до 

порушення принципу повсюдності територій, за яким, значні території поза 

межами сіл та селищ не належать ні до яких адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Існуюча система адміністративно-територіального поділу України має ще 

один недолік - це входження одних населених пунктів до меж інших. Наприклад, 

в межах адміністративних кордонів 83-х міст загальнодержавного, обласного та 

республіканського значення перебувають 36 міст , 218 селищ міського типу, 91 

селище та 157 сіл, а в межах адміністративних кордонів міст районного значення - 

249 селищ міського типу, близько 1150 селищ та сіл [5,5]. При цьому значна 

частина населених пунктів, що входять до інших населених пунктів, має власні 

органи місцевого самоврядування хоча їх населення бере участь також і у 

формуванні загальноміських органів місцевого самоврядування. Таким чином 

частина територіальної громади являє собою самостійну територіальну громаду з 

власним конституційним статусом та представницьким органом. Останні в свою 

чергу на основі закріплених за ними законом об’єктів муніципальної власності та 

джерел прибутку місцевого бюджету самостійно і під свою відповідальність, 

виходячи з інтересів населення, вирішують питання місцевого значення по 

забезпеченню життєдіяльності територіальної громади. Дане положення 

закріплене в ст.5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [6], а 

саме у містах з районним поділом, за рішенням територіальної громади міста чи 



міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватись районні у місті 

ради. 

Крім того, ст.14 даного Закону передбачає ще одну можливість 

територіальної громади реалізувати своє право на місцеве самоврядування, а саме, 

за ініціативою жителів (та дозволом сільської, селищної, міської, районної в місті 

ради) створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації 

населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Іншими 

словами, в законодавстві йдеться про підвищення ролі різноманітних форм 

безпосередньої участі територіальних громад в управлінні місцевими справами, а 

не лише через органи місцевого самоврядування. 

Сьогодні в Україні нараховується біля тридцяти тисяч двохсот населених 

пунктів. Причому вони поділені незалежно від кількості населення на їх 

територіях, наявності необхідних матеріальних і фінансових ресурсів або інших 

чинників. 

Переважна більшість з тридцяти тисяч існуючих територіальних громад не 

мають, і навіть теоретично не спроможні створити, необхідні матеріальні та 

фінансові основи, які б належним чином забезпечили виконання функцій та 

повноважень по наданню населенню тих соціальних послуг, що віднесені до 

компетенції місцевого самоврядування. Навіть враховуючи, що не всі 

територіальні громади самостійно реалізують право на місцеве самоврядування 

(всього функціонує 448 міських, 894 селищних та 10198 сільських рад), їхня 

кількість є досить значна. Наприклад, у Норвегії чи Фінляндії, які за територією 

лише у два рази менші за Україну, таких громад (комун, муніципалітетів) 

відповідно 450 і 460 [7,1]. 

Виходячи з викладеного прослідковується, що хоча місцеве самоврядування 

і пов’язане з адміністративно - територіальним поділом держави та цей зв’язок не 

носить абсолютного характеру. Тому одна територіальна громада може 

здійснювати місцеве самоврядування як в межах всієї адміністративно - 

територіальної одиниці так ї її частини. В той же час наявність, самої по собі 

адміністративно - територіальної одиниці не тягне за собою здійснення в 



обов’язковому порядку місцевого самоврядування лише однією територіальною 

громадою.  

Існуючі проблеми можуть бути вирішенні шляхом реформування низового 

рівня системи адміністративно-територіального устрою України, завданням якої є 

забезпечення територіальності місцевого самоврядування, тобто здійснення його 

на територіях, які відмежовані одна від одної. Доцільно, щоб в процесі 

адміністративно-територіальної реформи втратили статус самостійних 

адміністративно-територіальних одиниць такі населенні пункти, які перебувають 

в межах адміністративних кордонів інших населених пунктів. Відповідно, статус 

повноправного суб’єкта місцевого самоврядування втратять і територіальні 

громади цих населених пунктів, хоча це не виключає можливість здійснення ними 

певних самоврядних функцій в межах, визначених відповідною радою. При цьому 

подібні територіальні громади могли б формувати і відповідні органи, наприклад, 

обирати сільського голову, органи самоорганізації населення. 

Підтвердженням правильності такого кроку може бути досвід зарубіжних 

країн. Адже в країнах сучасного світу представницькі органи також створюються 

далеко не в кожній адміністративно - територіальній одиниці. Вони іноді не 

створюються в невеликих спільнотах, що вирішують найбільш важливі питання 

свого життя з використанням форм безпосередньої демократії. Подібні органи 

можуть бути відсутні і на середньому (регіональному) рівні. Їх немає, наприклад, 

в французьких кантонах і округах, в округах німецьких земель, болгарських 

областей, польських воєводствах. В останніх, правда, при представнику державної 

адміністрації (воєводі) функціонує «Сеймик самоврядування воєводства», що 

створюється общинами, які входять до складу відповідного воєводства. Даний 

орган, однак, не має самостійних, владних повноважень і здійснює консультативні 

функції [8,5]. 

Потреба зміни адміністративно-територіального устрою також зумовлена 

інтеграційними процесами, що відбуваються в України, щодо наближення до 

європейських стандартів, прагненням удосконалення та досягнення більш 

ефективної регіональної політики та управління. Варто також відзначити, що 

існуюча в Україні система місцевого управління не відповідає загальноприйнятим 



європейським принципам, закладеним в Європейській Хартії місцевого 

самоврядування, яка є частиною законодавства України (ратифікована Верховною 

Радою України у 1997 році). Невиконання положень Хартії, і як наслідок, взятих 

на себе зобов’язань, є суттєвою перешкодою на шляху реалізації курсу на 

інтеграцію до Європейського співтовариства, задекларованого Україною. 

Одним з головних гальмівних факторів реального здійснення 

адміністративно-територіальної реформи в Україні є також недосконалість 

існуючої законодавчої бази. Законодавча база нової адміністративно-

територіальної реформи повинна унормувати систему управління на місцевому 

рівні, регламентувати взаємовідносини між центром і територіями, зокрема 

встановлення рівноправного партнерства, чіткого розподілу повноважень і 

фінансів між центром і територіями, взаємоповаги і взаємоконтролю між 

структурами виконавчої влади і місцевого самоврядування.  

Вбачається необхідним при прийнятті закону «Про адміністративно-

територіальний устрій в Україні»:  

 законодавчо закріпити, адміністративно-територіальний устрій – як 

систему поділу держави на територіальні утворення, відповідно до яких 

здійснюється організація та функціонування місцевого управління 

(органів державної влади та місцевого самоврядування);  

 законодавчо розмежувати поняття «адміністративно-територіальної 

одиниці», як територіального утворення, сума яких складає систему 

адміністративно-територіального устрою держави (область, район, місто, 

село, селище), та «населеного пункту», як поселення разом з прилеглими 

територіями (місто, село, селище); 

 законодавчо надати населеному пункту статусу базової адміністративно-

територіальної одиниці; 

 позбавити статусу самостійних адміністративно-територіальних одиниць 

населенні пункти, які перебувають в межах адміністративних кордонів 

інших населених пунктів. 

Отже, стосовно реалізації принципу територіальності місцевого управління 

є необхідним проведення адміністративно-територіальної реформи, як головного 



фактора організації політичної та адміністративної влади в центрі і на місцях, 

забезпеченням ефективного функціонування механізму місцевого управління, 

збалансування і розмежування владних функцій і повноважень органів місцевого 

управління з метою забезпечення економічного та соціально-культурного 

розвитку територіальних громад, населених пунктів і регіонів, а найголовніше, 

задоволення прав і свобод громадян. Без такої реформи є неконструктивним і 

невиправданим проведення реформування в сфері місцевого управління. 
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