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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності 

Україна обрала шлях розвитку в напрямі подальшої розбудови як суверенна й 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Конституція України 

1996 р. встановлює, що публічна влада у країні представлена державною 

владою та місцевим самоврядуванням. Відповідно, на місцевому рівні 

функціонують як органи державної влади загальної й спеціальної компетенції, 

так і органи місцевого самоврядування. Наявність двох систем органів 

публічної влади гостро ставить питання їх ефективного функціонування та 

взаємодії. 

Відсутність вертикальної підпорядкованості в системі органів місцевого 

самоврядування та їх значна роль у забезпеченні прав і свобод людини й 

громадянина, у розвитку адміністративно-територіальних одиниць та у 

здійсненні управлінської діяльності загалом робить надзвичайно актуальним 

постійне підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування. Без ефективно 

функціонуючих елементів цієї системи неможливий розвиток соціальної, 

економічної та інших сфер державного й суспільного життя. 

Сучасна стадія адміністративної реформи в Україні передбачає, зокрема, 

подальшу децентралізацію публічної влади. Вирішення цього питання в такий 

спосіб, щоб поєднання децентралізації та централізації було оптимальним і щоб 

не спостерігалося зворотних процесів (тобто процесів рецентралізації), є 

суттєвим для сучасного державотворення. Адміністративна реформа в частині 

муніципальної реформи відбувається на підставі положень Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 

2014 р. Ця концепція та інші стратегічні документи передбачають здійснення 

подальшого вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні. 

На етапі громадського обговорення перебувають зміни стосовно 

децентралізації влади до основного джерела адміністративного права – 

Конституції України 1996 р. Ці зміни передбачають оновлення 

адміністративно-територіального устрою країни, оновлення парадигми 

місцевого самоврядування, зокрема й відносин органів місцевого 

самоврядування з органами публічної влади. Важливе місце у правовому 

забезпеченні цих та інших процесів, пов’язаних з удосконаленням місцевого 

самоврядування, належить науці адміністративного права. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали наукові розробки 

авторів-адміністративістів, таких як В.Б. Авер’янов, В.М. Бевзенко, Л.Р. Біла-

Тіунова, Ю.П. Битяк, Г.О. Блінова, М.Ю. Віхляєв, В.В. Галунько, 

Д.І. Голосніченко, І.П. Голосніченко, П.В. Діхтієвський, О.Ю. Дрозд, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, О.П. Рябченко, 

С.Г. Стеценко та інші. Вагомими надбаннями під час дослідження стали також 
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роботи таких фахівців із теорії держави й права та конституційного права, як 

М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, С.В. Бобровник, В.І. Борденюк, О.Й. Вовк, 

О.В. Зайчук, Б.В. Калиновський, М.І. Корнієнко, П.М. Любченко, Н.В. Мішина, 

М.П. Орзіх, О.В. Петришин, В.Ф. Погорілко, О.В. Прієшкіна, П.М. Рабінович, 

Т.І. Тарахонич та інші. 

Окремі напрями адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні неодноразово ставали 

предметом досліджень у доктрині адміністративного права. Так, питанням 

визначення органів місцевого самоврядування, їх адміністративно-правового 

статусу та гарантій їх діяльності, зокрема й у разі надання адміністративних 

послуг, присвятили свої монографічні праці С.Л. Дембіцька, М.М. Добкін, 

Я.В. Журавель, А.А. Казанчан, В.В. Мамочка. Аспекти служби в органах 

місцевого самоврядування висвітлені в дослідженнях Ю.П. Битяка та 

О.І. Бедного. Проблеми, пов’язані з взаємодією органів місцевого 

самоврядування з місцевими державними адміністраціями та з делегуванням 

повноважень, знайшли розкриття в роботах О.М. Алтуніної, Т.О. Карабін, 

І.І. Литвина, А.А. Манжули, О.М. Соловйової. Водночас адміністративно-

правове регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні загалом поки що не було предметом досліджень на 

монографічному рівні. Зазначене й обґрунтовує вибір теми дослідження та 

високий ступінь його актуальності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проблематика дисертаційного дослідження відповідає Пріоритетним напрямам 

розвитку правової науки на 2016–2020 рр., затвердженим на загальних зборах 

Національної академії правових наук України 3 березня 2016 р., а також 

враховує положення Пріоритетних напрямів розвитку правової науки за 

попередній період 2010–2015 рр., затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. Тематика 

дисертації відповідає Перспективним напрямам дисертаційних досліджень на 

здобуття ступенів кандидата та доктора наук з юридичних спеціальностей, 

затвердженим рішенням Президії Національної академії правових наук України 

від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. Дисертаційне дослідження виконане в межах 

комплексних наукових проєктів кафедри адміністративного та господарського 

права Запорізького національного університету «Основні напрямки 

удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії 

адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00711). 

Мета й задачі дослідження. Метою роботи є визначення особливостей 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні та напрямів його подальшого 

вдосконалення. 



3 
 

Для досягнення поставленої мети дослідження здобувачеві необхідно було 

виконати такі наукові задачі: 

 проаналізувати історіографію цього питання та виявити прогалини в його 

дослідженнях; 

 розкрити елементний склад системи органів місцевого самоврядування в 

Україні; 

 зосередити увагу на дефініції поняття «адміністративно-правове 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні»; 

 проаналізувати характерні риси адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні; 

 розкрити мету й завдання адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні; 

 висвітлити роль суб’єктів публічного адміністрування у здійсненні 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні (на матеріалах діяльності Верховної Ради 

України та Президента України); 

 розглянути конституційне підґрунтя адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні; 

 запропонувати основні напрями подальшого вдосконалення правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних висновків, 

рекомендацій щодо подальшого доктринального розроблення теми, 

достовірність результатів дослідження забезпечується застосуванням системи 

філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів. Дисертаційне 

дослідження виконане із застосуванням антропологічного, герменевтичного, 

діалектичного, системного та телеологічного методологічних підходів. 

Для досягнення мети дисертаційного дослідження було застосовано такі 

методи наукового пізнання: метод абстрагування – для аналізу системи органів 

місцевого самоврядування окремо від системи місцевого самоврядування 

(підрозділ 1.3), а також для дослідження найбільш нагальних проблем у 

функціонуванні аналізованої системи (розділ 3); метод аналізу – для обробки 

положень стратегічних нормативно-правових актів про функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні (підрозділи 2.1, 2.2), для 

дослідження змісту документів органів Ради Європи, що містять європейські 

муніципальні стандарти та положення для України (розділ 3), для проведення 

огляду стану дослідженості адміністративно-правового регулювання 
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функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні; методи 

дедукції та індукції – для формулювання дефініції поняття адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні (підрозділ 2.1), а також для узагальнення ознак та 

інших характеристик цього регулювання (підрозділи 2.1, 2.2); історичний 

метод – для огляду ретроспективи здійснення Верховною Радою України та 

Президентом України адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні (розділ 3); метод 

моделювання – для формулювання пропозицій щодо внесення змін і доповнень 

до чинного законодавства України (розділи 2, 3), а також для виокремлення 

елементів системи органів місцевого самоврядування із закріплених на 

нормативному рівні елементів системи місцевого самоврядування 

(підрозділ 1.3); метод синтезу – для формулювання висновків і пропозицій, 

насамперед для узагальнення авторських напрацювань щодо напрямів 

подальшого вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

(розділ 3); формально-логічний метод – для опрацювання та оцінки висновків і 

пропозицій інших дослідників (підрозділи 1.1, 1.2), а також для формулювання 

авторських висновків та пропозицій; функціональний метод – для аргументації 

актуальності дослідження (підрозділ 1.1) і необхідності подальшого 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні за запропонованими 

напрямами (розділи 2, 3). 

Нормативно-правовою базою дисертаційного дослідження є Конституція 

України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

столицю України – місто-герой Київ», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні 

послуги», «Про співробітництво територіальних громад», «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», інші закони та підзаконні нормативно-

правові акти. 

Емпіричною базою дисертаційного дослідження є практика моніторингів 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, які були 

проведені експертами національних органів державної влади та органів Ради 

Європи, а також статистичні узагальнення, довідкові видання, публікації 

засобів масової інформації. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

національній юридичній науці дослідженням, у якому запропоновано 

визначення поняття, мети, завдань та інших особливостей адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, а також напрями подальшого вдосконалення цього 

регулювання. У дисертаційному дослідженні сформульовано нові положення й 

висновки, зокрема: 
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уперше: 

 визначено поняття адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування; 

 на підставі доктринальних розробок визначено ознаки та предмет 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування; 

 на підставі стратегічних документів Кабінету Міністрів України про 

муніципальну реформу визначено мету й завдання адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування; 

 за підсумками функціонального аналізу запропоновано напрями, за якими 

Верховна Рада України та Президент України беруть участь у подальшому 

вдосконаленні адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування; 

 із застосуванням дедуктивного підходу запропоновано класифікацію 

нормативно-правових актів, якими здійснюється адміністративно-правове 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні; 

удосконалено: 

 пропозиції щодо розмежування адміністративного контролю та 

адміністративного нагляду за функціонуванням органів місцевого 

самоврядування; 

 теоретичні розроблення щодо подальшого концептуального 

вдосконалення положень законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування, яке полягає у прийнятті Закону України «Про публічну 

службу» для об’єднання положень законів України «Про державну службу» та 

«Про службу в органах місцевого самоврядування»; 

 наукові розроблення з удосконалення кадрового забезпечення виконавчих 

органів місцевого самоврядування щодо недоцільності застосування 

оптимізації їх функціонування шляхом скорочення штатів через кризові явища, 

викликані пандемією COVID-19; 

 наукові розроблення щодо застосування гендерно чутливої політики в 

разі формування персонального складу колегіальних виконавчих органів 

місцевого самоврядування; 

 пропозиції про виокремлення в Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» статті, присвяченої системі органів місцевого 

самоврядування (замість статті, присвяченої системі місцевого 

самоврядування); 

набули подальшого розвитку: 

 наукові положення щодо застосування в разі подальшого вдосконалення 

положень Конституції України в частині місцевого самоврядування як єдиної 

теорії муніципального дуалізму; 

 перелік питань, з яких нагальним і необхідним є внесення змін до 

Конституції України 1996 р. щодо дослідження адміністративно-правового 
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регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні; 

 пропозиція не замінювати Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» муніципальним кодексом; 

 положення про те, що спрощення системи місцевого самоврядування в 

сільських населених пунктах є проявом рецентралізації, а не децентралізації 

публічної влади, що негативно впливає на функціонування системи органів 

місцевого самоврядування. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в таких напрямах: 

 науково-дослідницькій діяльності – у подальших дослідженнях 

адміністративно-правового регулювання місцевого самоврядування загалом та 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні зокрема; 

 правотворчості – у підготовці наукових висновків щодо проєктів законів 

України та підзаконних актів, а також для вдосконалення тезаурусу актів 

законодавства України; 

 правозастосовній діяльності – для подальшого вдосконалення 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, а також у 

діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих державних 

адміністрацій; 

 навчальному процесі – під час підготовки підручників, посібників, інших 

навчально-методичних матеріалів із дисциплін «Адміністративне право 

України» й «Адміністративний процес» та спецкурсів, присвячених місцевому 

самоврядуванню, а також у викладанні цих дисциплін і спецкурсів. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження обговорювалися 

на кафедрі адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету, а також були оприлюднені на таких міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Правові системи суспільства: сучасні 

проблеми та перспективи розвитку» (м. Львів, 2017 р.); «Становлення 

громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» 

(м. Дніпро, 2018 р.); «Актуальні питання розвитку правової держави в умовах 

сучасного становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Харків, 

2019 р.); «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Харків, 2019 р.); 

«Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.); «Правове забезпечення політики держави на сучасному 

етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження було 

опубліковано 13 наукових праць, зокрема 7 наукових статей (6 із них – у 

виданнях, що належать до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань 

України, та 1 стаття – у науковому періодичному виданні іншої держави) та 

6 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, що містять 5 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження 
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становить 228 сторінок, з них основного тексту – 191 сторінка. Перелік 

використаних джерел містить 213 найменувань та розміщується на 21 сторінці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність вибору теми дисертаційного 

дослідження, визначено її зв’язок із науковими програмами, планами й темами, 

сформульовано мету та завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, 

методологічну, нормативну й науково-теоретичну основу, розкрито наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено дані про їх 

апробацію, публікації, структуру й обсяг роботи. 

Розділ 1 «Адміністративно-правове регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні: теоретичний вимір» 

містить три підрозділи, у яких здійснено аналіз теоретичного підґрунтя 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування. 

У підрозділі 1.1 «Адміністративно-правові дослідження системи органів 

місцевого самоврядування в Україні та її регулювання» узагальнено, що 

питання адміністративно-правової регламентації системи органів місцевого 

самоврядування щодо України поки що не було піддане аналізу на 

монографічному рівні. Наголошено на тому, що фахівцями з адміністративного 

права створений належний теоретичний базис для таких досліджень. 

Констатовано, що окремі напрями адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

неодноразово ставали предметом досліджень у доктрині адміністративного 

права. Так, питанням органів місцевого самоврядування, їх адміністративно-

правового статусу та гарантій їх діяльності, зокрема й у наданні 

адміністративних послуг, присвятили свої монографічні праці С.Л. Дембіцька 

(«Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг населенню 

України органами місцевого самоврядування»), М.М. Добкін 

(«Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад»), 

Я.В. Журавель («Адміністративно-правовий статус органів місцевого 

самоврядування»), А.А. Казанчан («Правозастосувальна діяльність органів 

місцевого самоврядування: питання теорії та практики»), В.В. Мамочка 

(«Адміністративно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні»). 

Встановлено, що проблеми служби в органах місцевого самоврядування 

висвітлені в дослідженні Ю.П. Битяка «Державна служба в Україні: проблеми 

становлення, розвитку та функціонування» та в роботі О.І. Бедного 

«Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в 

Україні». 

Виявлено, що питанням взаємодії органів місцевого самоврядування з 

місцевими державними адміністраціями та проблемам делегування 

повноважень присвячені дослідження О.М. Алтуніної «Діяльність органів 

місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих функцій та 
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повноважень виконавчої влади», Т.О. Карабін «Співвідношення повноважень 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: 

теоретичні та практичні питання», І.І. Литвина «Адміністративно-правове 

регулювання взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування», А.А. Манжули «Державне управління на місцевому рівні: 

адміністративно-правовий аспект», О.М. Соловйової «Організаційно-правові 

засади формування та діяльності відділів та управлінь місцевої державної 

адміністрації». 

У підрозділі 1.2 «Правове регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні в інших галузевих дослідженнях» 

аргументовано, що дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні варто 

ґрунтувати не лише на напрацюваннях фахівців з адміністративного права, а й 

на розробках конституціоналістів. На користь цієї тези наведено такі 

аргументи: по-перше, Конституція України 1996 р. є основним джерелом 

адміністративного права; по-друге, фахівці з адміністративного права, чиї праці 

присвячені місцевому самоврядуванню, віддають належне розробкам фахівців-

конституціоналістів; по-третє, інколи фахівці з адміністративного права 

України під час дослідження місцевого самоврядування припускаються 

методологічних неточностей. Таких неточностей можна було би уникнути за 

умови ознайомлення з напрацюваннями авторів – фахівців із конституційного 

права України. 

Запропоновано класифікувати всі праці вчених-конституціоналістів, які 

стали в нагоді в дослідженні адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, на дві 

групи: а) роботи тих конституціоналістів, які аналізують проблематику 

місцевого самоврядування в усіх своїх дослідженнях або в більшості праць (це, 

наприклад, розвідки В.І. Борденюка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова, 

П.М. Любченка, Н.В. Мішиної та інших авторів); б) праці тих фахівців із 

конституційного права, яких найчастіше цитують учені-адміністративісти у 

своїх роботах про органи місцевого самоврядування (з-поміж таких можна 

назвати, наприклад, дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук «Організаційно-правові питання місцевого самоврядування в 

Україні» С.В. Болдирєва, «Правові основи місцевого самоврядування в Україні: 

проблеми теорії і практики» Ю.В. Делія, «Правові засади взаємодії місцевих 

державних адміністрацій та місцевого самоврядування в Україні» 

Ю.З. Торохтія, «Місцеве самоврядування в системі публічної влади» 

Г.В. Чапали). 

У підрозділі 1.3 «Система органів місцевого самоврядування в Україні» 

констатовано, що в Україні система органів місцевого самоврядування 

побудована відповідно до адміністративно-територіального поділу. 

Наголошено на тому, що очікувані зміни в цьому поділі неодмінно вплинуть на 

аналізовану систему. 
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Встановлено, що в Конституції України 1996 р. та в Законі України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. поняття «система 

органів місцевого самоврядування» не згадується. У статті 5 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» йдеться про систему місцевого 

самоврядування. Підкреслено, що всі положення Конституції України щодо 

місцевого самоврядування та весь Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» стосуються системи місцевого самоврядування. А тому статтю 5 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доцільно було би 

присвятити системі органів місцевого самоврядування. 

Запропоновано не включати органи самоорганізації населення до числа 

елементів системи органів місцевого самоврядування. На підставі аналізу 

положень чинного законодавства України виявлено, що вони, по-перше, не 

належать до органів, наявність яких є обов’язковою; по-друге, утворюються в 

іншому порядку, ніж представницькі та виконавчі органи з аналізованої 

системи; по-третє, не мають владних повноважень. 

Розділ 2 «Характеристика адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні» 

складається з двох підрозділів, у яких проведено аналіз концептуальних і 

нормативних положень щодо досліджуваного підінституту, на підставі чого 

представлено авторське бачення сутності й ознак, предмета та методів, інших 

характеристик адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні. 

У підрозділі 2.1 «Адміністративно-правове регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст, мета, 

завдання» сформульовано авторську дефініцію цього поняття та наведено його 

ознаки. Зазначено, що сформульоване в роботі визначення адміністративно-

правового регулювання функціонування системи місцевого самоврядування в 

Україні необхідно застосовувати в наукових дослідженнях вузькопрофільного 

спрямування. Аргументовано, що не варто пропонувати закріплювати цю 

дефініцію на нормативному рівні. 

Додаткову аргументацію отримала доцільність синонімічного застосування 

понять «адміністративно-правове регулювання» та «адміністративно-правова 

регламентація» щодо функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. 

Визначено предмет адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні. У 

контексті дослідження підкреслено важливість класифікації методів 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні, яка ґрунтується на оцінці ієрархії й 

підпорядкування суб’єктів адміністративного права один іншому (іншим). 

Відповідно до цієї класифікації запропоновано як методи адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні брати до уваги насамперед методи субординації, 

координації та реординації. 
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Аргументовано, що під час визначення завдань і мети адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні необхідно керуватися положеннями чинного 

законодавства України. Визначено, що на сучасному етапі положення щодо 

завдань такого регулювання вміщені в Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленій 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. 

У підрозділі 2.2 «Інші характеристики адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні» рекомендовано під час класифікації нормативно-правових актів, якими 

здійснюється адміністративно-правове регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні, застосовувати дедуктивний підхід 

(«рух від загального до конкретного») та виокремлювати три класифікаційні 

групи актів. 

Доведено, що до документів, які входять до першої групи (нормативно-

правові акти, що регулюють загальні питання місцевого самоврядування), варто 

відносити лише акти загальнодержавного рівня, юридична сила яких є досить 

високою, зокрема Основний Закон держави – Конституцію України 1996 р. – та 

основний кодифікований акт про місцеве самоврядування в Україні – Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. 

З’ясовано, що до документів, які входять до другої групи (нормативно-

правові акти, що регулюють функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні), необхідно відносити не лише закони, а й підзаконні 

акти загальнодержавного рівня. Це, наприклад, Закон України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р., Закон України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 р., Закон 

України «Про співробітництво територіальних громад» від 17 червня 2014 р., 

Виборчий кодекс України. Запропонований перелік не є вичерпним. 

Аргументовано, що до підзаконних актів загальнодержавного рівня, які 

доцільно включити до другої групи, можна віднести такі документи: 

а) нормативно-правові акти Верховної Ради України (наприклад, Положення 

про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затверджене 

Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р.); б) нормативно-

правові акти Президента України (наприклад, Указ Президента України «Про 

Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні» від 24 червня 

2010 р.); в) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України (наприклад, 

Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, схвалену Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 1 квітня 2014 р.); г) нормативно-правові акти Міністерства 

розвитку громад та територій України (наприклад, Наказ Міністерства розвитку 

громад та територій України «Про утворення (визначення) уповноважених 

підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції» 

від 25 червня 2020 р. № 148). Підкреслено, що цей перелік не є вичерпним. 
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Рекомендовано вважати, що до документів, які входять до третьої групи 

(нормативно-правові акти, що регулюють функціонування окремих органів 

місцевого самоврядування в Україні), варто відносити не лише акти 

загальнодержавного рівня, а й акти місцевої нормотворчості. Наголошено на 

тому, що такі документи стосуються або функціонування окремих органів 

системи місцевого самоврядування, або функціонування органів місцевого 

самоврядування на окремій території. 

Обґрунтовано, що до законів, які доцільно включити до третьої групи, 

можна віднести Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 

9 квітня 1999 р., Закон України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 

2012 р., Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 

2002 р., Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 

1999 р., Закон України «Про загальні засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 р. Зазначено, що 

запропонований перелік не є вичерпним. 

Аргументовано пропозицію віднести до підзаконних актів 

загальнодержавного рівня, які доцільно включити до третьої групи, такі 

документи: а) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України (наприклад, 

Постанову Кабінету Міністрів України «Про впорядкування умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 13 грудня 

1999 р.); б) нормативно-правові акти Міністерства розвитку громад та 

територій України (наприклад, Наказ Міністерства розвитку громад та 

територій України «Про затвердження Переліку проектів, що фінансуються у 

2020 році за рахунок субвенцій з державного бюджету обласному бюджету 

Закарпатської області на соціально-економічний розвиток Закарпатської 

області» від 27 листопада 2020 р. № 292). Акцентовано на тому, що 

запропонований перелік не є вичерпним. 

Рекомендовано віднести до підзаконних актів місцевого рівня, які доцільно 

включити до третьої групи, акти місцевих рад (статути територіальних громад, 

регламенти місцевих рад, регламенти виконавчих органів місцевих рад та інші 

рішення), акти виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також 

акти інших органів, що належать до системи органів місцевого самоврядування 

в Україні. 

У розділі 3 «Перспективи вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні» здійснено узагальнення напрямів, за якими Верховна Рада України 

бере участь у подальшому вдосконаленні адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні. 

Виявлено, що подальше вдосконалення тексту Конституції України з метою 

внесення до нього змін у частині регламентації інституту місцевого 

самоврядування загалом та функціонування системи органів місцевого 

самоврядування зокрема найбільш активно ініціювалося народними депутатами 
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України у 2000-х рр. (це, наприклад, проєкт Закону України «Про внесення змін 

та доповнень до Конституції України» від 16 квітня 2003 р. № 3395, внесений 

народним депутатом України А.С. Матвієнком; проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України» від 1 липня 2003 р. № 3207-01, внесений 

народними депутатами України А.С. Матвієнком, В.Л. Мусіякою, 

А.І. Мартинюком, О.О. Морозом, Ю.Г. Ключковським та іншими; проєкт 

Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 4 вересня 

2003 р. № 4105, внесений народними депутатами України Р.В. Богатирьовою, 

К.Т. Ващук, С.Б. Гавришем та іншими; проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Конституції України» від 8 липня 2008 р. № 2722, внесений народними 

депутатами України О.В. Лавриновичем, В.Ф. Януковичем та іншими).  

З 2010-х рр. більш активну участь у питанні представлення Верховній Раді 

України пропозицій щодо внесення змін до розділу «Місцеве самоврядування» 

Конституції України бере Глава держави – Президент України. 

Узагальнено напрями, за якими Президент України бере участь у 

подальшому вдосконаленні адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні. 

Проаналізовано законопроєктні ініціативи глав України у ХХІ ст. щодо 

внесення змін до Конституції України (зокрема, проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України» від 19 червня 2003 р. № 3207, внесений 

Президентом України Л.Д. Кучмою; проєкт Закону України «Про внесення змін 

до Конституції України» від 31 березня 2009 р. № 4290, внесений Президентом 

України В.А. Ющенком; проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України» від 26 червня 2014 р. № 4178а, внесений Президентом 

України П.О. Порошенком; проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади)» від 13 грудня 2019 р. 

№ 2598, внесений Президентом України В.О. Зеленським тощо). 

Констатовано, що за відсутності демократичного історичного національного 

досвіду дослідники та практики звертаються до європейських муніципальних 

стандартів і рекомендацій. З’ясовано, що до актів, які містять такі положення, 

на сучасному етапі належать документи органів Ради Європи загального 

характеру (насамперед Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р.) 

та спеціального характеру (насамперед результати моніторингів, які експерти 

Ради Європи проводили в Україні, а також плани заходів усунення виявлених 

недоліків («дорожні карти»)). На підставі положень цих документів 

сформульовано низку пропозицій щодо подальшого вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає у визначенні поняття, 

мети, завдань та інших особливостей адміністративно-правового регулювання 
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функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, а також у 

формулюванні напрямів його подальшого вдосконалення. 

З-поміж підсумкових положень, узагальнень, висновків і рекомендацій 

найголовніше дослідницьке та практичне значення мають такі: 

1. Визначено, що адміністративно-правове регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування – це цілеспрямована діяльність 

суб’єктів публічного адміністрування, які своїми правовими актами 

впорядковують суспільні відносини в цій системі щодо вдосконалення її 

структури та роботи всіх її елементів, зокрема, у межах адміністративної 

реформи. 

2. Запропоновано віднести до ознак адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування такі 

риси: а) це діяльність суб’єктів публічного адміністрування, до яких належить 

низка органів державної влади та органів місцевого самоврядування; б) ця 

діяльність проводиться шляхом виконання активних дій (випадки бездіяльності 

в межах здійснення такого регулювання виключені); в) до дій у межах 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування варто відносити розроблення та прийняття правових 

актів; г) адміністративно-правове регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування проводиться в межах чинного законодавства 

України; д) аналізована діяльність є цілеспрямованою, здійснюється для 

досягнення певної мети. 

3. Встановлено, що предметом адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні є, по-

перше, внутрішні суспільні відносини, що виникають у процесі 

функціонування цих органів, а по-друге, зовнішні суспільні відносини, що 

виникають у процесі функціонування цих органів у разі здійснення виконавчо-

розпорядчої, сервісно-обслуговуючої та організаційної діяльності. 

4. Запропоновано вважати, що мета адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні полягає в упорядкуванні суспільних відносин у цій системі щодо 

вдосконалення її структури та роботи всіх її елементів, зокрема, у межах 

проведення муніципальної реформи як складової частини адміністративної 

реформи. 

5. Узагальнено, що завданнями адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні є: 

а) створення й підтримка повноцінного життєвого середовища для членів 

територіальних громад; б) надання високоякісних і доступних публічних послуг 

та задоволення інших публічних інтересів осіб, які проживають або 

функціонують на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці; в) узгодження інтересів державного та місцевого рівнів у разі 

здійснення публічного адміністрування. 

6. Аргументовано, що Верховна Рада України бере участь у подальшому 

вдосконаленні адміністративно-правового регулювання функціонування 
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системи органів місцевого самоврядування в Україні за двома напрямами: 

а) подальшого вдосконалення тексту Конституції України з метою внесення до 

нього змін у частині регламентації інституту місцевого самоврядування загалом 

та функціонування системи органів місцевого самоврядування зокрема; 

б) подальшого вдосконалення законодавчого регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні. У межах цього напряму 

можуть прийматися нові закони, а також вноситися зміни й доповнення до 

чинних. 

7. Констатовано, що Президент України бере участь у подальшому 

вдосконаленні адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні двома шляхами: 

а) розроблення й затвердження стратегічних документів про розвиток системи 

органів місцевого самоврядування та про подальше вдосконалення її 

функціонування; б) законопроєктних пропозицій, зокрема, щодо внесення змін 

до Конституції України з питань місцевого самоврядування. 

8. Рекомендовано під час класифікації нормативно-правових актів, якими 

здійснюється адміністративно-правове регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні, застосовувати дедуктивний підхід 

та виокремлювати такі класифікаційні групи: а) нормативно-правові акти, що 

регулюють загальні питання місцевого самоврядування; б) нормативно-правові 

акти, які регулюють функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні; в) нормативно-правові акти, що регулюють 

функціонування окремих органів місцевого самоврядування в Україні. 

9. Наведено додаткову аргументацію на користь застосування в подальшому 

вдосконаленні положень Конституції України щодо місцевого самоврядування 

як єдиної такої теорії про природу місцевого самоврядування, як теорія 

муніципального дуалізму, адже вона, по-перше, своєю назвою підкреслює, що 

на місцевому рівні діє як система місцевих органів державної влади, так і 

система органів місцевого самоврядування; по-друге, притаманна державам із 

романо-германською (континентальною) моделлю місцевого самоврядування, 

до яких належить і Україна. 

10. Визначено необхідність внесення змін до Конституції України з позиції 

дослідження адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в нашій державі, зокрема: а) щодо оновлення 

адміністративно-територіального устрою України; б) щодо подальшої 

децентралізації публічної влади, як державної, так і місцевого самоврядування 

(у тому числі стосовно змін у відповідних повноваженнях парламенту, глави 

держави, інших центральних органів державної влади); в) щодо повноважень 

місцевих державних адміністрацій та повноважень органів місцевого 

самоврядування; г) щодо утворення виконавчих органів обласних і районних 

рад. 

11. Наголошено на необхідності якомога швидшого подання до Верховної 

Ради України проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)». 
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12. Охарактеризовано, що отримала подальшу аргументацію пропозиція не 

замінювати Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

муніципальним кодексом, адже таке рішення забезпечить континуїтет, а також 

збереже час та інші ресурси законодавця. 

13. Аргументовано, що до внесення до Конституції України змін щодо 

децентралізації влади недоцільно вносити зміни й доповнення до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно функціонування 

системи органів місцевого самоврядування, крім викладу в новій редакції його 

статті 5, зокрема: 

«Стаття 5. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

1. Система органів місцевого самоврядування включає: 

 сільську, селищну, міську раду; 

 виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

 районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст. 

2. У містах із районним поділом за рішенням територіальної громади 

міста або міської ради, відповідно до цього Закону, можуть утворюватися 

районні в місті ради. У разі наявності районні в містах ради утворюють свої 

виконавчі органи та обирають голову ради, який водночас є головою її 

виконавчого комітету. 

3. Посадовими особами місцевого самоврядування є сільський, селищний, 

міській голова та староста». 

Ці зміни спрямовані на ліквідацію прогалин у Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» стосовно відсутності в його тексті положень про 

систему органів місцевого самоврядування. 

14. Розкрито, що отримала додаткову аргументацію концептуальна 

пропозиція дослідників щодо подальшого вдосконалення положень Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», яка полягає в 

тому, щоб прийняти Закон України «Про публічну службу», у якому буде 

поєднано положення законів України «Про державну службу» та «Про службу 

в органах місцевого самоврядування». 

15. З огляду на кризу в усіх сферах суспільного життя, викликану 

пандемією COVID-19, запропоновано щодо виконавчих органів місцевого 

самоврядування впродовж декількох років не застосовувати заходи з 

оптимізації їх функціонування, які передбачають скорочення штатів. 

16. На підставі аналізу положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування 1985 р. запропоновано в межах подальшої децентралізації 

публічної влади відмовитися від здійснення адміністративного контролю за 

діяльністю органів місцевого самоврядування в разі виконання ними власних 

повноважень на користь адміністративного нагляду. 

Щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень наголошено на тому, що в цих випадках має здійснюватися не 

адміністративний нагляд, а адміністративний контроль. З огляду на те, що 

органи місцевого самоврядування, виконуючи делеговані повноваження, 
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здійснюють державні за своєю природою повноваження, вказано на 

необхідність залишити саме адміністративний контроль за їх виконанням. 

Рекомендовано внести відповідні уточнення до тезаурусу перекладу 

Європейської хартії місцевого самоврядування українською мовою. 

17. Запропоновано запровадити гендерні пропорції у формуванні 

колегіальних виконавчих органів місцевого самоврядування. Завдяки цьому 

буде реалізовано принцип системності – усі колегіальні органи в системі 

органів місцевого самоврядування будуть сформовані з урахуванням гендерно 

чутливої політики. 

18. Підкреслено значення європейських муніципальних стандартів та 

розроблених органами Ради Європи для України пропозицій щодо подальшого 

реформування функціонування системи органів місцевого самоврядування 

стосовно сільських населених пунктів. Констатовано, що наразі спостерігається 

певне спрощення цієї системи, про що свідчить упровадження інституту 

старости, об’єднання територіальних громад, що є проявом не децентралізації, а 

рецентралізації. Ця тенденція є негативною та не узгоджується з очікуваною 

подальшою децентралізацією публічної влади. У зв’язку із цим наголошено на 

тому, що муніципальні стандарти Ради Європи варті якомога швидшої рецепції, 

оскільки спрямовані на пожвавлення сільського життя, покращення рівня життя 

в сільських населених пунктах, а також сприятимуть їх розвитку, який є 

неможливим без підвищення ефективності функціонування органів місцевого 

самоврядування. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Черній В.Д. Адміністративно-правове регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2021. 

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає у визначенні поняття, 

мети, завдань та інших особливостей адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, а також у 

формулюванні напрямів його подальшого вдосконалення. 

Проаналізовано адміністративно-правове регулювання системи органів 

місцевого самоврядування на сучасному етапі в Україні. Надано авторську 

дефініцію адміністративно-правового регулювання системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, визначено його ознаки, предмет, мету й завдання. 

Систематизовані та охарактеризовані правові акти, за допомогою яких 

здійснюється адміністративно-правове регулювання системи органів місцевого 

самоврядування в Україні на сучасному етапі. 

Досліджено практику адміністративно-правового регулювання системи 

органів місцевого самоврядування Верховною Радою України та Президентом 

України. 

Із застосуванням національного досвіду та європейських муніципальних 

стандартів з урахуванням особливостей сучасної правової системи в Україні 

сформульовано висновки, пропозиції та рекомендації з удосконалення 

положень нормативно-правових актів, якими здійснюється адміністративно-

правове регулювання системи органів місцевого самоврядування, з метою 

впорядкування суспільних відносин у цій системі щодо вдосконалення її 

структури та роботи всіх її елементів, зокрема, у межах проведення 

муніципальної реформи як складової частини адміністративної реформи. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання системи органів 

місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, місцева 

публічна влада, місцеве самоврядування, місцеве управління, орган місцевого 

самоврядування, публічна влада, система органів місцевого самоврядування. 

 

Черний В.Д. Административно-правовое регулирование 

функционирования системы органов местного самоуправления в 

Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет. 

Запорожье, 2021. 

В диссертации решено научное задание, которое заключается в определении 

понятия, цели, задач и других особенностей административно-правового 

регулирования функционирования системы органов местного самоуправления в 
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Украине, а также в формулировании направлений его дальнейшего 

совершенствования. 

Проанализировано административно-правовое регулирование системы 

органов местного самоуправления на современном этапе в Украине. 

Представлена авторская дефиниция административно-правового регулирования 

системы органов местного самоуправления в Украине, определены его 

признаки, предмет, цели и задачи. Систематизированы и охарактеризованы 

правовые акты, с помощью которых осуществляется административно-

правовое регулирование системы органов местного самоуправления в Украине 

на современном этапе. 

Исследована практика административно-правового регулирования системы 

органов местного самоуправления Верховной Радой Украины и Президентом 

Украины с определением соответствующих направлений. 

С использованием национального опыта и европейских муниципальных 

стандартов с учетом особенностей современной правовой системы в Украине 

сформулированы выводы, предложения и рекомендации по 

совершенствованию положений нормативно-правовых актов, которыми 

осуществляется административно-правовое регулирование системы органов 

местного самоуправления, с целью упорядочения общественных отношений в 

этой системе в вопросе совершенствования ее структуры и работы всех ее 

элементов, в частности, в рамках проведения муниципальной реформы как 

составляющей административной реформы. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование системы 

органов местного самоуправления, исполнительные органы местного 

самоуправления, местная публичная власть, местное самоуправление, местное 

управление, орган местного самоуправления, публичная власть, система 

органов местного самоуправления. 

 

Chernii V.D. Administrative regulation of the Ukrainian local self-

government system’s functioning. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of legal science, specialty 12.00.07 – 

administrative law and process; financial law; informational law. – Zaporizhzhia 

National University. Zaporizhzhia, 2021. 

In the dissertation the scientific task which consists in definition of concept, the 

purpose, tasks and other features of administrative regulation of functioning of 

system of local governments in Ukraine, and also in formulation of directions of its 

further improvement is solved. 

The administrative regulation of the system of local self-government bodies at the 

present stage in Ukraine is analyzed. Author’s definitions of administrative regulation 

of the system of local self-government bodies in Ukraine are given, its features, 

subject, purpose, tasks are defined. The author has systematized and characterized 

legal acts through which the administrative regulation of the system of local self-

government is performed. 
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The author studies the practice of administrative regulation of the system of local 

self-government by the Verkhovna Rada of Ukraine and the President of Ukraine 

with the definition of relevant directions and recommendations for further 

improvement of this regulation. 

The author gives conclusions, proposals and recommendations for improving the 

provisions of regulations governing the administrative regulation of the system of 

local self-government in order to regulate public relations in this system in terms of 

improving its structure and operation of all its elements, including in the framework 

of municipal reform as part of administrative reform. 

Administrative regulation of the functioning of the system of local self-

government is a purposeful activity of public administration entities, which by their 

legal acts regulate public relations in this system in terms of improving its structure 

and operation of all its elements, including administrative reform. 

Among the features of administrative regulation of the functioning of the system 

of local self-government are the following: a) it is the activity of public 

administration entities, which include a number of public authorities and local 

governments; b) the analyzed activity is carried out by performing active actions 

(cases of inaction in the implementation of such regulation are excluded); c) the 

development and adoption of legal acts should be considered appropriate among the 

actions within the framework of administrative regulation of the functioning of the 

system of local self-government bodies; d) administrative regulation of the 

functioning of the system of local self-government bodies is carried out within the 

framework of the current legislation of Ukraine; e) the analyzed activity is 

purposeful, it is carried out to achieve a certain goal. 

The subject of administrative regulation of the functioning of the system of local 

self-government bodies in Ukraine are: a) internal social relations that arise in the 

process of functioning of these bodies; b) external social relations that arise in the 

process of functioning of these bodies in the implementation of executive and 

administrative, service and organizational activities. 

It is proposed to consider that the purpose of administrative regulation of the 

system of local self-government in Ukraine is to regulate public relations in this 

system in terms of improving its structure and operation of all its elements, including 

municipal reform as part of administrative reform. 

It is generalized that among the tasks of administrative regulation of the 

functioning of the system of local self-government bodies in Ukraine should be 

considered: a) creation and maintenance of a full-fledged living environment for 

members of territorial communities; b) the provision of high-quality and affordable 

public services and the satisfaction of other public interests of persons residing or 

operating in the territory of the relevant administrative-territorial unit; c) coordination 

of the interests of the state and local levels in the implementation of public 

administration. 

Key words: administrative regulation of the system of local self-government 

bodies, executive bodies of local self-government, local government, local public 
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authority, local self-government body, local self-government, public authority, system 

of local self-government bodies. 
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