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1.Поняття та види місцевих органів виконавчої влади в системі органів публічної 

адміністрації. 

Досвід розвинутих країн світу свідчить, що найбільш ефективною формою 

управління регіональним розвитком на місцевому рівні є гармонійне поєднання 

державного управління регіонами та місцевого самоврядування. 

Співпраця цих рівнів влади у сфері управління регіональним розвитком базується на 

трьох основних принципах: 

http://www.nau.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/
http://portal.rada.gov.ua/
http://kmu.gov.ua/


1) визначення і розмежування повноважень між органами виконавчої влади і 

органами місцевого самоврядування; 

2) підпорядкування в системі органів виконавчої влади і у сфері реалізації 

делегованих повноважень  виконавчої влади;  

3) взаємодії та партнерства різних рівнів органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування. 

До системи місцевих органів виконавчої влади, насамперед, входять місцеві 

державні адміністрації та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади 

(ЦОВВ). Основними серед них є місцеві державні адміністрації (МДА). 

Місцева державна адміністрація – це державні органи виконавчої влади в 

областях, районах, в районах Автономної Республіки Крим (АРК), а також у місті Києві та 

Севастополі, які наділені правом представляти інтереси держави та приймати від її імені 

розпорядження, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. 

Згідно ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпосередньо і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування. З даного конституційного 

положення прямо випливає, що органи місцевого самоврядування не входять до єдиного 

державного механізму і, в силу цього, місцеве самоврядування розглядається як окрема 

форма реалізації народом належної йому влади. 

Державне управління регіонами (або пряме державне управління на місцях) – це 

управлінська діяльність в регіоні, що здійснюється через адміністрацію, призначену 

центральними або іншими вищими органами влади. 

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві і Севастополі здійснюють місцеві 

державні адміністрації. Організація, повноваження і порядок діяльності органів 

державного регіонального управління регламентується Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації». 

Правовий статус Місцевих державних адміністрацій визначається Конституцією 

України (ст. 118), Законом України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 

1999 року, іншими законами України, нормативно-правовими актами Президента України 

та Кабінету Міністрів України. 

Місцева державна адміністрація є органом виконавчої влади, здійснює в межах 

своїх повноважень виконавчу владу на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці та делеговані їй виконавчі функції відповідних рад (обласних і 

районних) через створювані управління, відділи, інші структурні підрозділи та діє під 

керівництвом Голови МДА, якого на посаду призначає Президент України за поданням 

Прем'єр- міністра України. 

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних 

адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду 

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень 

Президента України. Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з 

моменту призначення. 

За своїм функціональним призначенням, характером і обсягом владних 

повноважень місцеві державні організації є органами виконавчої влади загальної 

компетенції у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.4 

Виконавча влада на місцевому рівні покликана також забезпечувати законність і 

правопорядок у суспільстві, додержання прав і свобод громадян. Для здійснення 



відповідних функцій місцеві адміністрації наділяються необхідними юридичними 

засобами: контрольно-наглядовими повноваженнями, такими як право скасування актів, 

зупинення їх дії, звернення з позовом до суду тощо 

 

2.Місцеві  державні  адміністрації, їх завдання, повноваження  та правові засади їх 

діяльності. 

Основними завданнями місцевих державних адміністрацій в межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці є: 

1) виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 

2) дотримання законності і правопорядку, прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання 

корінних народів і національних меншин також програм їх національно-культурного 

розвитку; 

4) підготовка та виконання відповідних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодія з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами 

повноважень. 

Місцеві державні адміністрації здійснюють свої повноваження за такими основними 

напрямками: 

➢ В сфері соціально-економічного розвитку розробляють проекти про-грам 

соціально-економічного розвитку регіону і подають їх на затвердження відповідній раді, 

забезпечують їх виконання та звітують про їх виконання, забезпечують ефективне 

використання природних, трудових і фінансових ресурсів, складають баланси трудових, 

матеріально-фінансових та інших ресурсів, подають раді висновки відносно доцільності 

розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об'єктів, розглядають і 

приймають рішення щодо проектів, планів установ, підприємств, розташованих на 

відповідних територіях, розробляють і вносять пропозиції до проектів державної 

програми соціального і економічного розвитку України. 

➢ У сфері бюджету і фінансів складають і подають на затвердження ради проект 

місцевого бюджету і забезпечують його виконання, подають органам вищого рівня 

фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, отримують 

від всіх суб'єктів підприємницької діяльності інформацію для складання і виконання 

бюджету, здійснюють фінансування установ освіти, охорони здоров'я, культури, науки, 

фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих в їх управління, 

регулюють ціни, тарифи на надання житлово-комунальних послуг, а також визначають і 

встановлюють норми їх споживання, здійснюють регулювання територіальної діяльності. 

➢ У сфері управління майном, приватизації та підприємництва здійснюють 

управління об'єктами державної власності та майном інших суб'єктів, переданими в їх 

управління, вносять пропозиції до програм приватизації державного майна, забезпечують 

реалізацію державної політики відносно розвитку малого бізнесу. 



➢ У сфері містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, 

торгового обслуговування, транспорту і зв'язку організують розробку і проведення 

експертизи містобудівної документації, роботу з атестації об'єктів, сертифікації 

продукції відповідного профілю, організують охорону, реставрацію і використання 

пам'яток архітектури. 

➢ У сфері міжнародних і зовнішньоекономічних відносин забезпечують виконання 

зобов'язань по міжнародним угодам України на відповідній території, сприяють розвитку 

міжнародного співробітництва та зовнішньо-економічним зв'язкам підприємств, 

організацій незалежно від форм власності, укладають угоди з іноземними партнерами в 

межах компетенції, визначеної законом та сприяють розвитку експортної бази, вносять 

пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій. 

➢ У сфері науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та 

спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді реалізують державну політику у 

відповідних сферах, сприяють розвитку науки, техніки, реалізації ринкових науково-

технічних программ, виконують програми відносно обов'язкової повної загальної 

середньої освіти, здійснюють загальне керівництво установами, що знаходяться в сфері їх 

управління, здійснюють заходи щодо збереження мережі установ освіти, культури тощо і 

розробляють прогнози її розвитку, надають в межах повноважень встановлені пільги і 

допомогу, пов'язану з охороною материнства, дитинства, поліпшенням умов життя 

багатодітних сімей. 

➢ У сфері соціального забезпечення і соціального захисту населення створюють 

мережу, забезпечують зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази установ 

соціального захисту населення, розробляють і забезпечують виконання комплексних 

програм поліпшення обслуговування соціально-незахищеного населення, забезпечують 

надання субсидій на житлово-комунальні послуги. 

➢ У сфері зайнятості населення, праці і заробітної плати забезпечують 

реалізацію державних гарантій в сфері праці, в тому числі і на право своєчасного 

отримання винагороди за працю, розробляють і організовують виконання перспективних і 

поточних територіальних програм зайнятості, приймають участь в веденні колективних 

переговорів і укладанні територіальних тарифних договорів, вирішенні колективних 

трудових спорів (конфліктів). 

Особливістю формування місцевих державних адміністрацій є процедура 

призначення посадових осіб. Місцеві державні адміністрації формуються на строк 

повноважень Президента України. Відповідно, Президент особисто призначає голів 

місцевих державних адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів України. 

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних 

адміністрацій. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних 

місцевих державних адміністрацій, а також з урахуванням вимог ст. 18 Закону України 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" їх голови 

визначають структуру місцевих державних адміністрацій. 

Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та 

рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. 



До складу місцевої державної адміністрації входять: голова, перший заступник, 

заступники, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів та їх апарат. 

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених 

Конституцією і законами України, належить вирішення питань щодо: 

• забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 

• соціально-економічного розвитку відповідних територій; 

• бюджету, фінансів та обліку; 

• управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення 

державної регуляторної політики; 

• промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв'язку; 

• науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та 

неповнолітніх; 

• використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; 

• зовнішньоекономічної діяльності; 

• оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; 

• соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати. Місцеві державні 

адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень. 

Місцеві державні адміністрації наділені широкими правами щодо здійснення 

контролю за станом дотримання Конституції та законів України, інших нормативно-

правових актів на відповідній території різними суб'єктами права незалежно від форм 

власності, характеру діяльності чи підпорядкування. 

З метою реалізації своїх повноважень голови місцевих державних адміністрацій 

видають відповідні розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів – накази. 

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх 

компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, 

підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. 

Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними 

актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням 

вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності". 

Щодо порядку вирішення підвідомчих питань місцеві державні адміністрації є 

єдиноначальними органами. 

Посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями голів 

місцевих державних адміністрацій, наказами керівників структурних підрозділів місцевих 

державних адміністрацій, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевих державних 

адміністрацій при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок 

держави. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи місцевої 

державної адміністрації, яка заподіяла шкоду, у розмірах і порядку, визначених 

законодавством. 

 Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій здійснюють 

керівництво галузями управління, несуть відповідальність за їх розвиток. Структурні 

підрозділи місцевих державних адміністрацій підзвітні та підконтрольні головам 
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відповідних місцевих державних адміністрацій, а також органам виконавчої влади 

вищого рівня. 

 Структурні підрозділи районних державних адміністрацій підзвітні та 

підконтрольні відповідним структурним підрозділам обласної державної адміністрації.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 затверджено 

Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації. 

 

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації», його основні положення. 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»акти 

місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, 

рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету 

Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть 

бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду. 

Дія актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними 

актами, або окремих положень цих актів зупиняється у разі невиконання або 

неоскарження у встановленому законом порядку рішень спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики про 

необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики. 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, що 

суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду 

України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними 

за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, або в 

судовому порядку. 

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої 

державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, 

рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної 

адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади. 

 

Завдання студентам: 

1.Вам необхідно  опрацювати питання самостійної роботи, використовуючи 

рекомендовані джерела.  

2.Опрацювати наступні нормативно-правові акти: 

- Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985р. 

- Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97. №280/97-ВР;  

«Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99. №586-XIV;«Про асосоціації органів 

місцевого самоврядування» від 16.04.09. №1275-VI  

 

Викладач __________________ПанченкоЛ.О. 
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