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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Враховуючи сучасну ситуацію в нашій країні, питання місцевого 

самоврядування сьогодні надзвичайно важливе, особливо для України. 

Метою дослідження є висвітлити проблемні аспекти місцевого 

самоврядування та виокремити шляхи подолання проблемних аспектів 

місцевого самоврядування в регіонах України. 

Згідно з визначенням українського Закону про місцеве самоврядування 

в Україні, місцеве самоврядування  це права та фактична дієздатність 

територіальної громади, гарантовані державами-селянами або кількома 

селами, селищами, добровільними об’єднаннями жителів міст, незалежних 

або під відповідальністю установ та посадові особи Служби місцевого 

самоврядування вирішують питання місцевого значення в рамках 

Конституції та законів України. Громадяни України належать до відповідних 

територій та реалізують право на участь у місцевому самоврядуванні [5]. 

Звісно, що місцеве самоврядування України має низку проблем, які 

необхідно вирішити. 

 Очікується, що проблема буде вирішена наступними способами:  

 Визначити обґрунтовану територіальну основу для діяльності 

органів місцевого самоврядування та виконавчих органів з метою 

забезпечення доступності та належної якості державних послуг, що 

надаються такими відомствами, а також необхідної ресурсної бази [2];  



154 
 

 Створити відповідні матеріальні, фінансові та організаційні 

умови для забезпечення здійснення власної та децентралізованої влади 

місцевого самоврядування [3];  

 Відповідно до принципу субсидіарності розмежувати 

повноваження органів місцевого самоврядування та адміністративних 

установ в різних рівнях адміністративних регіональних організацій [4];  

 Удосконалити механізм координації діяльності місцевих органів 

виконавчої влади[6,7]. 

 Люди найбільше беруть участь у прийнятті управлінських рішень 

та сприяють розвитку прямих демократичних форм [1]. 

Висвітливши проблематику, яка була сформована в місцевим 

самоврядуванням регіонів України проаналізували проблемні аспекти, 

знайшла шляхи подолання цих сформованих проблем. 

Отже, місцеве самоврядування кожного регіону відіграє важливу роль в 

Україні. Кожна сформована проблема впливає на нашу державу, тому 

необхідно видалити кожну сформовану проблему на та удосконалити місцеве 

самоврядування. Це сприятиме розвитку регіонів. 
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