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ВСТУП
Становлення місцевого самоврядування в неза�

лежній Україні тривало упродовж короткого часу, за
який неможливо було вирішити усі теоретичні і прак�
тичні питання, пов'язані з його розвитком. Вирішення
проблем визначення стратегічних пріоритетів регіональ�
ного розвитку, становлення місцевого самоврядування
та вдосконалення відносин "центр — регіони" залежить,
насамперед, від інституційного та правового поля для
розробки й реалізації державної регіональної політи�
ки, чіткого розподілу функцій та координації діяльності
державних органів управління різного рівня у сфері те�
риторіального розвитку. Вивченню даних проблем при�
свячені роботи М. Долішнього, В.Мамутова, Н. Чума�
ченко, В. Пархоменкова, Р. Шинкаренко та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даного дослідження є визначення ролі стра�

тегічного планування в управлінні регіональним розвит�
ком органами місцевого самоврядування.

Необхідність вирішення даних завдань зумовлена
тим, що сучасна концентрація управлінських рішень на
регіональному рівні створює певні труднощі при місце�
вому самоврядуванні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Звертаючи увагу на особливості розвитку і функці�

онування регіону, мова йде про специфічні ресурси роз�
витку: це перетин транспортних артерій, близькість до
політичних і фінансових центрів, наявність сприятливої
інвестиційного і екологічного середовища. Зрозуміло,
що це не виключає і зворотного (протилежного) ефек�
ту. Так, ступінь переваги розташування знаходиться, як
відомо, в прямій залежності від факторів зовнішньопо�
літичного характеру.

Усі проблеми, пов'язані з місцевим самоврядуван�
ням, можна умовно розділити на дві великі групи [3]:

а) проблеми становлення і розвитку самого місце�
вого самоврядування;

б) проблеми, які повинно вирішувати місцеве само�
врядування.

Зазначимо, що обидві групи проблем надзвичайно
тісно пов'язані між собою. Адже вирішення проблем, які
стоять перед місцевим самоврядуванням, дуже часто
неможливе без вирішення проблем становлення і роз�
витку самого місцевого самоврядування.
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У Конституції України офіційно закріплені дві сис�
теми влади на місцях: місцеві державні адміністрації,
територіальні підрозділи центральних органів виконав�
чої влади та місцеве самоврядування. У той же час Кон�
ституція встановила зовсім новий для України статус
органів місцевого самоврядування, проголосивши прин�
цип, відповідно до якого вони не входять до системи
органів державної влади.

Безперечно, держава як носій загальнонаціональних
інтересів має грати провідну роль у створенні та пос�
тійному удосконаленні як концептуальних основ, інсти�
туціональних механізмів реалізації регіональної політики,
так і в реалізації конкретних місцевих проектів та програм.
Але практика демократизації та різні форми політичної
участі населення в суспільному житті багатьох країн Євро�
пи свідчить, що в умовах зростання багатогранності на�
прямів діяльності суспільства, його диференціації та інди�
відуалізації в усіх сферах суспільного життя, будь�який
державний апарат настільки віддалений від інтересів інди�
віда, що не спроможний враховувати місцеві особливості
та інші специфічні умови життя громад. Отже, для більш
ефективного управління регіонами в країні має зростати
роль регіонального і місцевого самоврядування.

Існуюча в Україні ієрархічна система виконавчої вла�
ди характеризується тим, що в системі державного уп�
равління має місце як централізація, так і децентралізація.
Але є ряд проблем, пов'язаних з тим, наскільки (у яких
межах) необхідна централізація при вирішенні питань у
різних сферах діяльності. В Україні впродовж декількох
останніх років на рівні територіальних громад спостері�
гається певний прогрес у розвитку самоврядування. Але
проходить він вкрай нерівномірно і суперечливо. Причи�
на цього — недосконалість поточного законодавства, яке,
на думку багатьох фахівців і політиків, допускає невип�
равданий розподіл повноважень між державною владою
та місцевим самоврядуванням на місцях, що потребує
негайних концептуальних змін і реформацій. Для добре
збалансованого функціонування всіх рівнів самовряду�
вання в країні і чіткого розуміння та поділу відповідних
повноважень закон і Конституція повинні однозначно
відрізняти місцеве самоврядування від регіонального, а
останнє — від органів державної влади на місцях [5].

Новий підхід місцевого і регіонального розвитку
запропоновано в Концепції програми сприяння місце�
вому і регіональному розвитку і укріплення основ місце�
вого самоуправління в Україні [6].
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Аналіз процесів, які відбуваються на центральному,
регіональному і місцевому рівнях організації влади, доз�
воляє зробити деякі висновки щодо сучасного етапу
місцевого і регіонального розвитку.

З точки зору здійснення адміністративної реформи,
державної регіональної політики на рівні центральних
органів влади можна сформулювати наступні основні її
принципи.

1. Зміна стереотипів державного управління — пе�
рехід від централізованої системи на методи регулятив�
ної політики.

2. Децентралізація державного управління — пере�
дача на регіональний рівень відповідних обсягів фінан�
сових ресурсів, реалізація принципу субсидіарності.

3. Перехід до системи стратегічного планування ре�
гіонального розвитку територій шляхом розробок і
підтримки програм регіонального розвитку, а саме: роз�
робки і реалізації Державної програми місцевого і ре�
гіонального розвитку, а також програм проведення сти�
мулюючої регіональної інвестиційної політики.

4. Підтримка інституційних форм місцевого і регіо�
нального розвитку територій.

5. Створення законодавчих ініціатив, які сприяють
місцевому і регіональному розвитку, впровадження рин�
кової ідеології на основі господарського, бюджетного
і податкового кодексів.

Відповідно до правового статусу органи місцевого
самоврядування України мають гарантоване державою
право та реальну здатність самостійно вирішувати пи�
тання місцевого значення і виступають як первинні су�
б'єкти господарювання на місцях, але їх надзвичайна под�
рібненість не дає можливості мати достатню податкову
базу самостійного вирішення проблем на місцях, що,
безперечно, звужує право місцевих органів влади "в рам�
ках національної економічної політики, на свої власні
фінансові ресурси, вільно розпоряджатися в межах
своїх повноважень.

Важливою проблемою діяльності регіонального та
місцевого самоврядування також є питання відновлення
їх повноцінних органів. Мова йде про врегулювання взає�
мовідносин між представницькими районними, обласни�
ми радами і державними адміністраціями. Як відомо, сьо�
годні вищезазначені ради не мають власних виконавчих
органів, а їх функції виконують місцеві державні адміні�
страції. Тобто управління об'єктами спільної власності
територіальних громад, а також розподіл коштів між те�
риторіальними громадами, що надходять з Державного
бюджету, фактично здійснюють місцеві адміністрації.

Складна ситуація в місцевому самоврядуванні вини�
кає в забезпеченні фінансової самостійності його
органів. Їх дохідна частина формується здебільшого за
рахунок загальнодержавних податків і зборів, місцеві
ж збори мають незначну частку. Такий розподіл бю�
джетних коштів не стимулює місцеві органи самовря�
дування до нарощування економічного потенціалу, до
збільшення доходів. Отже, виникає потреба у роздер�
жавленні окремих державних податків і зборів та пере�
ведення їх в розряд місцевих. Особливо це стосується
податку на нерухомість, в тому числі і на землю. Без
цього ускладнюється місцеве самоврядування та регіо�
нальний розвиток.

До проблем соціально�економічного плану, з яки�
ми зіткнулися органи місцевого самоврядування, відно�
сяться також: передача у підпорядкування органів
місцевого самоврядування об'єктів комунальної влас�
ності без відповідного фінансового забезпечення, висо�
кий рівень прихованого безробіття, суттєва заборго�
ваність підприємств по виплаті заробітної плати грома�
дянам, затримки з виплатою пенсій та ін. Викликають
стурбованість і система охорони здоров'я та гро�
мадського порядку. Все це відповідним чином вплинуло
на рівень обслуговування та оплати послуг, які надають
підприємства підпорядковані місцевому самоврядуван�
ню.

ВИСНОВКИ
Таким чином, стабільне зниження самостійності

органів місцевого самоврядування в питаннях економі�
чного розвитку, зайнятості та підтримки малозабезпе�
чених верств населення зумовило низький рівень ефек�
тивності заходів щодо поліпшення ситуації в регіоні та
рівень довіри населення.

Безперечним є те, що розвиток самоврядування є
надзвичайно важливою проблемою. Воно може і повин�
но служити розбудові і зміцненню України як правової,
демократичної, цивілізованої держави.

Для забезпечення відповідних сприятливих умов
розвитку місцевого самоврядування в Україні пропо�
нується комплекс наступних заходів.

1.Створення механізмів партнерських взаємовідно�
син між місцевими органами виконавчої влади і органа�
ми місцевого самоврядування.

2. Функціональний розподіл сфер відповідальності
між регіональним і місцевим рівнями публічної влади по
наданню населенню відповідних адміністративних і сус�
пільних послуг.

3. Стратегічне планування розвитку.
4. Проведення якісного аудиту і створення системи

ресурсного забезпечення місцевого і регіонального роз�
витку.

5. Розробка і впровадження інноваційних програм
місцевого і регіонального розвитку.

6. Використання сучасних інформаційних техно�
логій місцевого розвитку, прозорих процедур прийнят�
тя і виконання управлінських рішень.

7. Залучення широких верств населення і спільноти
до вирішення питань місцевого значення.

Регіон є складною територіальною соціально�еко�
номічною системою, якій властиве поєднання значної
кількості процесів і проблем забезпечення життєдіяль�
ності населення, тому невирішеність питань у розвитку
самоврядування може поставити під загрозу мож�
ливість функціонування такого регіону. Визначене коло
регіональних проблем акцентує увагу на тих труднощах,
з якими зіткнулися органи місцевого самоврядування.

Запропоновані напрями вдосконалення місцевого
самоврядування дозволять забезпечити стабільність
відносин між місцевими органами влади та центральни�
ми органами виконавчої влади щодо питань регіональ�
ного розвитку; запровадження принципу додатковості
фінансування заходів щодо вирішення регіональних про�
блем розвитку; поліпшення соціальної ситуації тощо.
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