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Служба в органах місцевого
самоврядування в Україні: 

проблеми конституційно�правової теорії
та практики

Становлення України як суверен-
ної, незалежної, демократичної та
соціальної держави, обраний нею
курс на європейську інтеграцію зумов-
люють необхідність суттєво підви-
щити дієвість системи місцевого само-
врядування та її підсистеми – служби 
в органах місцевого самоврядування.
Демократичні перетворення, що від-
буваються в країні, потребують нових
підходів до формування механізмів
функціонування служби в органах
місцевого самоврядування, їх науко-
вого обґрунтування та впровадження.
Адже ефективна служба в органах
місцевого самоврядування є одним із
найважливіших чинників успішного
проведення муніципальної та адміні-
стративної реформи, реформи адміні-
стративно-територіального устрою.

Тому актуальним є дослідження
служби в органах місцевого самовря-
дування як системного об’єкта, тобто
її змісту, мети, структури, елементів та
зв’язків, механізмів функціонування 

і розвитку. Пріоритетними стають
питання покращення функціонування
служби в органах місцевого самовря-
дування шляхом удосконалення меха-
нізмів мотивації, комунікації, організа-
ційних перетворень, управління якістю.

Наразі ці завдання покладаються
на Національне агентство України з
питань державної служби, яке не тіль-
ки формує єдину державну політику у
сфері державної служби і забезпечує
її реалізацію, а й бере участь у форму-
ванні державної політики у сфері
служби в органах місцевого самовря-
дування; розробляє та затверджує
нормативно-правові акти з питань
державної служби та служби в орга-
нах місцевого самоврядування; надає
роз’яснення щодо застосування зако-
нодавства з питань державної служби
та служби в органах місцевого само-
врядування [8].

Практичні питання вдосконалення
механізмів функціонування служби 
в органах місцевого самоврядування
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вирішуються у процесі діяльності цен-
тральних та місцевих органів вико-
навчої влади, державних установ,
органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, під час реалізації
державної політики у сфері служби в
органах місцевого самоврядування,
здійснення їх функцій та повноважень,
безпосереднього надання адміністра-
тивних та управлінських послуг.

З огляду на це, дослідження теоре-
тичних проблем організації та функ-
ціонування служби в органах місцево-
го самоврядування набуває великого
значення з позицій саме сучасного
розуміння особливостей діяльності
служби в органах місцевого самовря-
дування, тобто в умовах демократиза-
ції суспільства, спрямованості на задо-
волення інтересів територіальних
громад та вирішення питань місцево-
го значення.

Упродовж останніх років питання
служби в органах місцевого само-
врядування стали об’єктом уваги бага-
тьох вітчизняних і зарубіжних учених,
які досліджують наукові та практич-
ні проблеми функціонування систе-
ми служби в органах місцевого само-
врядування, її відкритості та прозоро-
сті, професіоналізації, адаптації до
стандартів Європейського Союзу.Але
більшість із них вивчає лише окремі
аспекти цього виду публічної служ-
би, механізмів її функціонування та
розвитку.

У цілому, для вітчизняної юридичної
науки розробка проблем організації
та функціонування служби в органах
місцевого самоврядування на сьогодні
є цілком новим напрямом наукового
пошуку, при розробленні якого слід
враховувати його складність в умовах
побудови демократичної і правової
держави.

Окремі питання проблематики пуб-
лічної служби тією чи іншою мірою
досліджували у своїх працях В. Б.Аве-
р’янов, О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаман-
чук, Д. М. Бахрах, К. С. Бєльський,
Л. Р. Біла-Тіунова, Ю. П. Битяк,

В.А. Воробйов, Б. М. Габрічідзе, І. П. Го-
лосніченко, Є. В. Додін, І. О. Карту-
зова, С. В. Ківалов, А. В. Кірмач,
В. Л. Коваленко, Л. В. Коваль, І. Б. Ко-
ліушко, В. К. Колпаков, Є. Б. Кубко,
Б. М. Лазарєв, В. М. Манохін, Н. Р. Ниж-
ник, О. В. Оболонський, Д. М. Овсянко,
В. Ф. Опришко, М. П. Орзіх, І. М. Па-
хомов, О. В. Петришин, Ю. М. Старі-
лов, С. Г. Стеценко, О. В. Тодощак,
В. В. Цвєтков, Ю. С. Шемшученко та ін.

Починаючи з 1990 року, коли у віт-
чизняній науці почалося формування
сучасних поглядів на місцеве самовря-
дування, окремим аспектам проблеми
служби в органах місцевого самовря-
дування приділяли увагу М. О. Байму-
ратов, Ю. Ю. Бальцій, О. В. Батанов,
О. І. Бєдний, Я. В. Бережницький,
В. І. Борденюк, І. П. Бутко, В. А. Гри-
гор’єв, Р. К. Давидов, В. М. Кампо,
М. І. Корнієнко, В. В. Кравченко,
А. Р. Крусян, П. М. Любченко, Н. В. Мі-
шина, М. П. Орзіх, Б. А. Пережняк,
В. Ф. Погорілко, О. В. Прієшкіна,
М. О. Пухтинський, О. Ф. Фрицький,
Г. В. Чапала, Л. В. Шинкар та ін.

Аналіз окремих аспектів консти-
туційно-правових відносин у сфері
служби в органах місцевого само-
врядування у сучасній зарубіжній
науці проводився у працях А.А.Акма-
лової, І. В. Бабічева, М. С. Бондаря,
Т. М. Бялкіної, В. І. Васильєва, І. В. Вид-
ріна, Д. О. Єжевського, А. Р. Єрьомі-
на, Д. А. Корсунова, А. М. Костюкова,
О. О. Кутафіна, В. С. Мокрого, І. І. Ов-
чинникова, М. Л. Пєшина, С. Г. Солов-
йова, С. Ю. Фабричного, В. І. Фадєєва,
Л. Т. Чихладзе, К. С. Шугриної та ін.

Слід зазначити, що становлення
служби в органах місцевого самовря-
дування як самостійного інституту
конституційного права значною мі-
рою пов’язане з прийняттям Консти-
туції України [7]. Адже конституційні
положення про те, що «народ здійс-
нює владу безпосередньо і через орга-
ни державної влади та органи місце-
вого самоврядування», а «громадяни
користуються рівним правом доступу
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до державної служби, а також до
служби в органах місцевого самовря-
дування», стали нормативною та ме-
тодологічною базою для конститую-
вання та правової ідентифікації пуб-
лічної служби та її диференціації на
державну службу та службу в органах
місцевого самоврядування.

Спираючись на конституційні
принципи, було прийнято Закон Ук-
раїни «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21 травня 1997 р. [3] та 
15 липня 1997 р. ратифіковано Євро-
пейську хартію про місцеве самовря-
дування [4]. Особливо слід відмітити
прийняття Закону України «Про служ-
бу в органах місцевого самоврядуван-
ня» від 7 червня 2001 р. [5], яким упер-
ше у вітчизняній муніципальній прак-
тиці було комплексно, на основі окре-
мого законодавчого акта, врегульова-
но правові, організаційні, матеріальні
та соціальні умови реалізації громадя-
нами України права на службу в орга-
нах місцевого самоврядування, визна-
чено загальні засади діяльності поса-
дових осіб місцевого самоврядування,
їх правовий статус, порядок та право-
ві гарантії перебування на службі в
органах місцевого самоврядування.

Утім, прийнятий у 2001 р. Закон
України «Про службу в органах міс-
цевого самоврядування» виявився ма-
лоефективним у практичній реалізації.
Численні дублювання положень цього
Закону із положеннями Закону «Про
державну службу», який багато в чому
застарів як із погляду змісту, так і
своєї ідеології, обумовлюють необхід-
ність врегулювання статусу служби в
органах місцевого самоврядування на
рівні окремого, нового за сутністю та
змістом закону. Тому й сьогодні зако-
нопроектна робота щодо вдосконален-
ня змісту цього Закону триває, свід-
ченням чого є проект нової редакції
Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» [6],підготов-
лений Міністерством юстиції України.

Досвід конституційно-правового
регулювання у сфері служби в орга-

нах місцевого самоврядування, нако-
пичений за період існування новітньої
української державності, дає змогу
звернути увагу на низку концептуаль-
них проблем теорії та практики,
розв’язання яких має істотне значен-
ня у процесі формування перспектив-
ної моделі служби в органах місцево-
го самоврядування.

Насамперед звернемо увагу на
конституційний принцип правової,
організаційної та економічної відо-
кремленості місцевого самоврядуван-
ня від державної влади. Це дає можли-
вість говорити про так званий «кадровий
суверенітет» територіальних громад
та органів місцевого самоврядування,
їх посадових осіб, самостійності цих
суб’єктів у здійсненні кадрової полі-
тики. Про колосальну роль самостій-
ності муніципальної кадрової політи-
ки у процесі становлення та розвитку
служби в органах місцевого самовря-
дування свідчить позитивний зарубіж-
ний досвід.Так, в основі німецької дер-
жавної доктрини місцевого самовря-
дування міститься принцип «п’яти
суверенітетів громад», серед яких:
фінансовий, організаційний, кадровий
суверенітети, суверенітет просторо-
вого планування та статутний сувере-
нітет, який полягає у праві приймати
акти громад, які мають загальнообо-
в’язкову юридичну силу [1, c. 320].

Сьогодні вкрай необхідне оновле-
не бачення принципів служби в орга-
нах місцевого самоврядування. Адже
вони тісно пов’язані з принципами міс-
цевого самоврядування (муніципаль-
ного управління), а останні вплива-
ють на формування системи принци-
пів муніципального права. Принципи
місцевого самоврядування є орієнти-
рами діяльності суб’єктів муніципаль-
ного права,служать критеріями поведін-
ки учасників муніципально-правових
відносин, а принципи муніципального
права впливають на зміст муніципаль-
ної управлінської діяльності, функціо-
нування всього механізму муніци-
пально-правового регулювання, вира-
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жають і охороняють систему загаль-
нолюдських цінностей громадян-
ського суспільства.

З цього приводу слід вказати на
двосторонній вплив щодо формуван-
ня принципів муніципального права і
служби в органах місцевого самовря-
дування, метою чого є впорядкування
правового регулювання муніципаль-
них публічно-службових відносин, що
забезпечувало б досягнення консти-
туційних ідей щодо пріоритету прав і
свобод людини, розвитку і функціону-
вання місцевого самоврядування як
виду публічної влади, сприятимуть
його інституціоналізації та конститу-
юванню у системі демократичного
конституційного ладу.

Аналіз актуальних проблем теорії
та практики інституціоналізації та
конституювання місцевого самовря-
дування в сучасній Україні дає змогу
зробити висновок про динамічність
процесу формування принципів муні-
ципального права та служби в ор-
ганах місцевого самоврядування, що
стає їх сучасною особливістю. Ана-
ліз теоретичних розробок у цій галузі
уможливлює говорити про важливу
стабілізуючу роль принципів органі-
зації та функціонування служби в
органах місцевого самоврядування,
оскільки вони:

– відбивають найбільш істотні, го-
ловні, об’єктивно детерміновані зако-
номірності, відносини і взаємозв’язки
в системі організації й функціонуван-
ня служби в органах місцевого само-
врядування;

– забезпечують ефективність ме-
ханізму реалізації та захисту прав і 
свобод людини і громадянина;

– визначають законність і стабіль-
ність поведінки посадових осіб місце-
вого самоврядування;

– обумовлюють соціальну цінність
відносин, які відбуваються в системі
служби в органах місцевого самовря-
дування;

– є ядром системи норм про 
організацію та функціонування служ-

би в органах місцевого самовряду-
вання.

Усі принципи організації і функ-
ціонування служби в органах місцево-
го самоврядування «працюють» у
взаємодії в рамках одного механізму,
однієї системи. Побудова такої систе-
ми має як емпіричне, так і прикладне
значення. Системний аналіз принци-
пів організації й функціонування
служби в органах місцевого самовря-
дування дає змогу всебічно врахувати
їхні зв’язки й відносини усередині сис-
теми принципів служби в органах міс-
цевого самоврядування,знайти умови їх
динаміки і стабільності, зрозуміти меха-
нізм їхнього впливу на суспільні відно-
сини з метою ефективної реалізації в
процесі модернізації системи служби
в органах місцевого самоврядування.

Слід усвідомлювати й те, що міс-
цеве самоврядування, його органи та
посадові особи, незважаючи на орга-
нізаційну самостійність, належать до
єдиної системи публічної влади у дер-
жаві: на загальнонаціональному (цен-
тральному) рівні, в регіонах (області
та АРК) та муніципальному рівні
функціонують органи публічної вла-
ди, які забезпечують згідно з Консти-
туцією України реалізацію влади Ук-
раїнського народу та мають власну
компетенцію, нормативний зміст якої
може змінюватися з урахуванням
розвитку держави, громадянського
суспільства та завдань, які стоять
перед ними.

Водночас, служба в органах місце-
вого самоврядування є новим видом
публічної службової діяльності, який
хоч і взаємодіє з державною служ-
бою, ідентичний їй за набором струк-
турних елементів, але відрізняється
від державної служби за змістовним
наповненням низки елементів. Адже
мета муніципальної службової діяль-
ності, насамперед, полягає у служінні
інтересам територіальної громади та
обслуговуванні функцій та повно-
важень місцевого самоврядування,
реалізації їх безпосередньо населенням
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та органами місцевого самоврядуван-
ня та є похідною від обсягу питань
місцевого значення, які вирішуються
на муніципальному рівні й окремих
державних повноважень, якими наді-
ляються органи місцевого самовряду-
вання у порядку делегування.

Так, як зазначає Ю. П. Битяк,
служба в органах місцевого самовря-
дування – це самостійний вид публіч-
ної служби, який близький за своїми
характеристиками (характерними ри-
сами) до державної. Зокрема, це про-
фесійна діяльність, пов’язана із зайнят-
тям посад, спрямована на реалізацію
територіальною громадою свого пра-
ва на місцеве самоврядування та вико-
нання окремих повноважень органів
виконавчої влади, наданих законом.
Останні положення, вказує Ю. П. Би-
тяк, підкреслюють як роль, так і її
зв’язок з органами виконавчої влади,
державним управлінням та держав-
ною службою.

Проте на думку Ю. П. Битяка,
службу в органах місцевого самовря-
дування не можна розглядати як
державну, про що свідчить і врегулю-
вання її проходження окремим зако-
ном. Безумовно, повністю ці види
публічної служби не можна ототож-
нювати, але проблеми становлення,
функціонування та розвитку місцево-
го самоврядування, діяльності органів
місцевого самоврядування, їх вико-
навчих органів, проходження служби
в органах місцевого самоврядування
багато в чому збігаються з пробле-
мами, які існують у формуванні та
діяльності органів виконавчої влади,
проходженні в них служби [2, с. 14].

Варто усвідомлювати, що в умовах
проведення політичних, економічних
та адміністративних реформ в Україні
щодо посилення вертикалі влади,
розвитку ініціативи на місцях зростає
потреба у підвищенні ефективності
управлінської діяльності апарату пуб-
лічної влади на всіх організаційно-пра-
вових рівнях. Функціонування апарату
знаходить свій прояв у повсякденній

професійній діяльності широкого ко-
ла осіб в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування –
державній службі та службі в органах
місцевого самоврядування.

Найбільш наближеною до насе-
лення і з точки зору формування,
і з позиції повсякденного впливу,
виступає служба в органах місцевого
самоврядування, яка спрямована на
підвищення життєвого рівня та умов
проживання людей, а також на успіш-
ний розвиток підприємств і організа-
цій, які здійснюють діяльність на від-
повідній території. Це означає усебіч-
не гарантування принципу субсидіар-
ності у місцевому самоврядуванні.

Сьогодні має бути забезпечено
взаємозв’язок реформи місцевого
самоврядування з адміністративною,
бюджетною реформами, з рефор-
муванням службових правовідносин.
Слід констатувати, що принципи
системності та взаємозв’язку держав-
ної служби та служби в органах міс-
цевого самоврядування сьогодні не
мають достатніх організаційно-право-
вих механізмів їх реалізації, вимага-
ють уточнення і доповнення. З огляду
на це, державна служба і служба в
органах місцевого самоврядування як
один з центральних інститутів публіч-
ного управління в сучасній Україні
вимагає нового рівня та якості пра-
вової регламентації. Намічені в Ук-
раїні реформи, серед яких рефор-
ма місцевого самоврядування, адміні-
стративна реформа, реформа адміні-
стративно-територіального устрою,
реформа державної служби та служ-
би в органах місцевого самоврядуван-
ня та інші перетворення можуть бути
успішно реалізовані лише за умови
злагодженої роботи та взаємодії дер-
жавних службовців і службовців орга-
нів місцевого самоврядування, осіб,
що заміщають державні посади та
посади в органах місцевого самовря-
дування.

Існує нагальна необхідність у роз-
межуванні повноважень між органами
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державної влади й органами місцево-
го самоврядування у сфері правового
регулювання муніципально-службо-
вих відносин. Результатом відсутності
відповідного механізму є колізії та
прогалини в законодавстві України,
неможливість реалізації повноважень
органів влади внаслідок відсутності
коштів на їх фінансування.

Необхідно ліквідувати прогалини
у нормативному закріпленні муніци-
пальної кадрової політики. Зокрема,
досі залишаються не вирішеними
питання формування резерву муніци-
пальних управлінських кадрів, систе-
ми їх професійної підготовки та пере-
підготовки, не відпрацьовані кадрові
муніципальні технології. Це є пере-
шкодою формування професійного 
і компетентного складу службовців в
органах місцевого самоврядування,
орієнтованих на вирішення сучасних
завдань управління державою і су-
спільством.

Важливим питанням залишається
професійна етика служби в органах
місцевого самоврядування. Адже ін-
ститут служби в органах місцевого
самоврядування, виступаючи як ін-
ститут служіння територіальній гро-
маді та суспільству в цілому, може
стати фактором соціальної стабіліза-
ції та розвитку, духовно-морального
оздоровлення суспільства, гарантом
побудови правової держави виключ-
но за умовою відродження її справж-
нього ідеального призначення – слу-
жіння громаді.

Тому, подолання кризових явищ 
у сучасному українському суспільстві,
формування сучасного дієвого та 
конкурентоздатного місцевого самов-
рядування, яке ефективно вирішує
питання місцевого значення, завдан-
ня соціально-економічного та куль-
турного розвитку, потребує вирішен-
ня системного завдання формування
механізмів культивування етичних
принципів і цінностей у системі служ-
би в органах місцевого самовряду-
вання. При цьому слід мати на увазі,

що на шляху реалізації вказаної мети
виникають серйозні труднощі із
забезпеченням єдності розуміння
моральних цінностей, проблеми стій-
кості суспільної моралі. Не можна не
відмітити й серйозні деформації су-
спільної свідомості, які виражаються
у запереченні позитивного змісту пра-
ва та низькому авторитеті держави в
останні два десятиліття, що призвело
до різкого зниження ролі моральних
регуляторів та посиленню бюрокра-
тичних заходів впливу на суспільство.

Отже, одним із основних у будь-
якій державно-правовій системі ре-
сурсів ефективного публічного управ-
ління (як державного, так і муніци-
пального) залишається довіра грома-
дян, яка заснована на принципі довіри 
повноважень (фідуціарності). Тому
одним із найажливіших завдань на су-
часному етапі розвитку служби в
органах місцевого самоврядування є
кардинальне переосмислення і пере-
будова тих процесів, які реально від-
буваються в суспільстві, виявлення
проблем та постановка нових завдань
публічного управління (як держав-
ного, так і муніципального), які дають
змогу системно вирішувати зазначені
проблеми.

Одне із таких завдань – формуван-
ня позитивного змісту суспільних від-
носин, з одного боку, між громадяна-
ми, жителями – членами відповідних
територіальних громад як первинни-
ми представниками громадянського
суспільства та, з іншого боку, держав-
ними службовцями, які представля-
ють органи державної влади і посадо-
вими особами місцевого самовряду-
вання, які представляють відповідні
органи місцевого самоврядування у
відносинах з територіальною грома-
дою, державою, її органами та поса-
довими особами тощо. Ігноруван-
ня цього фактора в умовах сучасної
України може стати причиною по-
глиблення процесів взаємної недові-
ри та усепроникаючих неформа-
лізованих зв’язків, які є ідеальним 
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середовищем для руйнуючих коруп-
ційних процесів [9, с. 18–19].

Послідовне розв’язання цих та
інших питань дасть змогу створити
умови для підвищення престижності
служби в органах місцевого самовря-
дування; врегулювання статусу служ-
бовця органів місцевого самовряду-
вання; удосконалення класифікації
посад в органах місцевого самовряду-
вання та адекватної схеми категорій
цих посад; удосконалення системи
рангів посадових осіб місцевого само-
врядування та порядку їх присвоєння;
підвищення якості послуг, які надають
службовці органів місцевого самовря-
дування; створення політично нейт-
рального інституту служби в органах
місцевого самоврядування; введення 
в дію ефективного механізму запобі-

гання корупції в органах місцевого
самоврядування; створення умов для
просування по службі відповідно до
професійної освіти, результатів ро-
боти та атестації; підвищення рівня
соціального та матеріального захисту
службовців органів місцевого само-
врядування тощо.

Зазначене вимагає утворення міц-
ного методологічного фундаменту
для реформування законодавчого за-
безпечення служби в органах місце-
вого самоврядування, що сприятиме
побудові в Україні професійної та
ефективної служби в органах місце-
вого самоврядування, яка забезпечу-
ватиме ефективну діяльність органів
місцевого самоврядування та надання
якісних послуг громадянам – членам
відповідних територіальних громад.
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