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Актуальні проблеми модернізації системи
адміністративно�територіального устрою

України

Чинна в Україні система адмі-
ністративно-територіального устрою
є однією з основних перешкод на
шляху подолання фінансової, еконо-
мічної та політичної кризи. Її функ-
ціонування поглиблює вплив таких
негативних тенденцій, як високий сту-
пінь централізації влади, позбавлення
представницьких органів на місцях
реальної можливості проводити на
місцях політику в інтересах людини,
надаючи громадянам доступні та якіс-
ні послуги; дублювання повноважень
органів публічної влади різних рівнів,
неможливість повного і чіткого роз-
межування повноважень між органа-
ми місцевого самоврядування та орга-
нами виконавчої влади; ускладнення
земельних відносин; неефективне ви-
користання ресурсів, низька інвести-
ційна привабливість тощо.

Нині дедалі більш очевидним є
факт, що гарантований поступ країни
в напрямі реалізації проголошених 
ст. 1 Конституції України цілей по-
будови демократичної, соціальної,
правової держави не може відбува-
тися поза вирішенням численних про-
блем у сфері адміністративно-тери-
торіального устрою, які Україна
успадкувала від колишнього СРСР, а
частково створила сама в період, що
минув після прийняття Декларації про
державний суверенітет і проголошен-
ня незалежності України. В цьому
сенсі адміністративно-територіальний
устрій виступає одночасно як засобом,
завдяки якому здійснюється розвиток
політичної системи, утвердження прин-
ципів правової держави та запрова-
дження інститутів, що властиві соці-
альній державі, так і об’єктом, який
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підлягає докорінному реформуванню
на основі нових цінностей суспільного
розвитку.

Існує низка проблем, які вимага-
ють негайного вирішення:

1) неврегульованість статусу деяких
адміністративно-територіальних оди-
ниць, відсутність єдиної класифікації
та порядку віднесення їх до відповід-
ної категорії;

2) віднесення до системи адміні-
стративно-територіальних одиниць
населених пунктів, невідповідність
реально існуючих категорій населе-
них пунктів визначеним Конституцією
України;

3) порушення принципу компакт-
ності: існування населених пунктів,
територію яких відокремлено від
основної території адміністративно-
територіальної одиниці;

4) недосконалість процедури та
застарілість критеріїв для формування
районів, віднесення населених пунктів
до категорії сіл, селищ і міст;

5) надмірна подрібненість адміні-
стративно-територіальних одиниць на
базовому рівні;

6) значні диспропорції між регіо-
нами та між районами в межах регіону,
між сільськими, селищними радами,
рівнями їхнього ресурсного забезпечен-
ня та показниками соціально-куль-
турного розвитку;

7) нерівномірна доступність і віддале-
ність від адміністративного центру ад-
міністративно-територіальних одиниць;

8) відсутність у багатьох випадках
точно визначених у натурі меж адмі-
ністративно-територіальних одиниць
або встановлення значної частини
меж таких одиниць без урахування
місцевих, природних, історичних та
інших чинників, перспектив розвитку
регіонів і населених пунктів;

9) відсутність чіткого розподілу
повноважень між рівнями, органами
та посадовими особами місцевого само-
врядування та державної влади;

10) економічна неспроможність
переважної більшості територіальних

громад, органів місцевого самовряду-
вання щодо здійснення власних і деле-
гованих повноважень;

11) криза кадрової політики, систе-
ми підготовки, перепідготовки, під-
вищення кваліфікації посадових осіб,
службовців органів місцевого самовря-
дування, депутатів місцевих рад;

12) нерозвиненість незалежного
суспільного сектора соціальних ініціа-
тив і соціальної економіки з вироб-
ництва соціальних, культурних, побу-
тових, інформаційних та інших послуг
для населення.

Модернізація адміністративно-те-
риторіального устрою передбачає
насамперед вирішення перелічених
проблем і поступовий перехід до єв-
ропейських стандартів щодо терито-
ріальної організації влади.

Власна модель 
За двадцять років незалежності

статистика фіксує загальне зменшення
кількості населення України, зокрема
в сільській місцевості. Якщо в 1991 р.
у селах проживали майже 17 млн, то в
2011 р. – близько 14 млн. Ще одна тен-
денція – зменшення кількості селищ
міського типу за вказаний період: з
925 до 885, сільських населених пунк-
тів – з 28 845 до 28 457 за одночасного
збільшення кількості сільських рад:
з 9211 до 10 278.

Отже, можна говорити про де-
фрагментацію системи місцевого са-
моврядування України. З одного боку,
зростання кількості органів самовря-
дування сприяє розвитку місцевої
демократії завдяки наближенню влад-
них органів до громадян, а з іншого –
незначний розмір самоврядних одиниць
не дає їм змоги виконувати низку за-
вдань, що вимагають акумулювання
значних людських, матеріальних і
фінансових ресурсів.

Тому, на нашу думку, з огляду на
негативні демографічні тенденції,
посилення урбанізації, вважаємо за
доцільне визначити район як базову
адміністративно-територіальну оди-
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ницю і поменшити існуючі райо-
ни, максимальна кількість мешканців 
яких не повинна перевищувати 40 000.
Саме такий розмір базової адміні-
стративно-територіальної одиниці
спроможний адміністративно і фінан-
сово виконувати зобов’язання з надан-
ня населенню відповідних послуг,
враховує тенденцію до депопуляції
населення країни та його урбанізацію.
Крім того, спроба побільшити грома-
ди до 5000 мешканців стала основною
причиною провалу адміністративно-
територіальної реформи 2005 р.

Згідно з даними Державної служ-
би статистики, у 254 (52%) районах
України проживають від 25 до 50 тис.
осіб, ці райони без значних змін мо-
жуть лягти в основу пропонованої 
моделі. Побільшенню підлягатимуть 
14% районів, в яких проживає до 25 тис.
осіб, а поділу – 34% районів, в яких
проживає понад 50 тис. осіб.

Із наділенням району значною
часткою повноважень і ресурсів не-
обхідно ліквідувати районні держав-
ні адміністрації та створити повноцін-
ні виконавчі органи при районних
радах.

Логічним продовженням стало би
формування повноцінних виконавчих
органів при обласних радах, а за обла-
сними державними адміністраціями
варто закріпити тільки контрольно-
наглядові функції.

Законодавче 
та організаційне забезпечення
Для модернізації адміністративно-

територіального устрою насамперед
потрібно внести зміни до Основного
Закону держави, недосконалість яко-
го є серйозною перепоною на шляху
формування ефективної системи ад-
міністративно-територіального устрою,
або ж прийняти нову його редак-
цію. Стаття 133 Конституції України
визначає систему адміністративно-
територіального устрою України, до
якої відносить: Автономну Республі-
ку Крим, області, райони, міста, райо-

ни в містах, селища та села. Частина 2
цієї статті містить перелік адмініст-
ративно-територіальних утворень,
які «входять» до складу України.
Це знову ж таки Автономна Респуб-
ліка Крим, області, міста Київ та
Севастополь.

Тобто, ст. 133 уже має певну супе-
речність. Міста Київ і Севастополь,
як установлює ч. 2 ст. 133, належать
до адміністративно-територіальних
утворень, якими є АРК та області, а
в контексті ч. 1 цієї ж статті міста при-
наймні виглядають як адміністратив-
но-територіальні утворення нижчого
рівня інтеграції, ніж області.

Отже, розділ 9 Конституції Украї-
ни «Територіальний устрій України»
не встановлює чіткої ієрархії адмі-
ністративно-територіальних одиниць
у системі територіального устрою,
не визначає рівнів адміністративно-
територіального устрою та не вста-
новлює вимог щодо ієрархії адміні-
стративно-територіальних одиниць.
Крім того, до системи адміністратив-
но-територіального устрою віднесе-
но одиниці, які за юридичним визна-
ченням належать до різних категорій:
області, райони – категорії справді
адміністративно-територіального
устрою, а села, селища, міста – кате-
горії містобудування.

Не прояснює, а додатково заплу-
тує ситуацію і розділ 11 «Місцеве само-
врядування». Стаття 140 визначає:
«Місцеве самоврядування є правом
територіальної громади – жителів
села чи добровільного об’єднання у
сільську громаду жителів кількох сіл,
селища та міста – самостійно вирішу-
вати питання місцевого значення в
межах Конституції і законів України»;
«Питання управління районами в
містах належить до компетенції мі-
ських рад».

Далі одразу виникає низка запи-
тань: що є територіальною основою
місцевого самоврядування у випадку
об’єднання в територіальну громаду
кількох сіл? До якого рівня адміні-
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стративно-територіального устрою
має належати таке утворення (сіль-
рада, міськрада)? Чи може назива-
тись адміністративно-територіальною
одиницею територіальна громада,
утворена через об’єднання кількох
сіл? Що означає на практиці право
міських рад вирішувати питання
управління районами у містах? Чи
означає це право створювати чи лік-
відовувати райони в містах, чи лише
визначати органи, що мають діяти в
районах і встановлювати їхні повно-
важення?

Невизначеність конституційних
норм щодо системи адміністративно-
територіального устрою держави 
так і не дала змоги ухвалити закон
про адміністративно-територіальний
устрій та здійснити упорядкування
системи адміністративно-територіаль-
них одиниць, аби мінімізувати надто
великі диспропорції між ними і ство-
рити умови для реальної децентралі-
зації державної влади.

Є необхідним законодавче забезпе-
чення реформи місцевого самовряду-
вання. Це, насамперед, зміни до зако-
нодавства про місцеве і регіональне
самоврядування, про місцеві державні
адміністрації в частині розмежування
компетенції місцевого самоврядуван-
ня та виконавчої влади, прийняття
нового закону про місцеві референду-
ми, прийняття нової редакції Закону
України «Про столицю України місто-
герой Київ», прийняття окремого за-
кону про місто з особливим статусом
Севастополь, у частині забезпечення
розмежування повноважень органів
місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади, внесення змін до
бюджетного, земельного, податково-
го, тендерного та іншого законодав-
ства, удосконалення законодавства в
частині організаційно-кадрового за-
безпечення органів місцевого само-
врядування, підвищення кваліфікації
службовців, сертифікації якості управ-
ління виконавчих органів місцевого
самоврядування.

Що стосується організаційного
забезпечення, то на початку 2011 р.
Президентом України було анонсо-
вано реформи у 21 напрямку життє-
діяльності держави, серед яких перед-
бачався другий етап адміністративної
реформи в регіонах, а також реформа
системи управління регіональним
розвитком на рівні центральних орга-
нів виконавчої влади.

Однак ми змушені констатувати,
що протягом 2010–2011 рр. відбувся
значний відхід від прозорих меха-
нізмів закріплення у Державному
бюджеті України розподілу суб-
венцій на соціально-економічний
розвиток регіонів, а систему органів
управління регіональним розвитком
було зруйновано в результаті реорга-
нізації Мінрегіонбуду: спершу –
через об’єднання двох міністерств
Мінрегіонбуду і МінЖКГ в одне
Міністерство регіонального розвит-
ку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства. Тож Україна
знову повернулася до тих часів, коли
питання місцевого самоврядування,
адміністративно-територіального
устрою, сталого та системного роз-
витку регіонів залишалися поза ком-
петенцією центральних органів ви-
конавчої влади.

Очікувані результати
В результаті запровадження такої

моделі сучасного адміністративно-
територіального устрою України бу-
дуть досягнуті такі цілі:

1) створено оптимальну, трирів-
неву систему адміністративно-терито-
ріального устрою: область, район
(місто), село (селище);

2) забезпечено адміністративну та
фінансову спроможність базових адмі-
ністративно-територіальних одиниць
щодо виконання покладених на них
обов’язків із надання державних і міс-
цевих послуг;

3) підвищено ефективність діяль-
ності органів державної влади та ско-
рочено витрати на їх утримання;
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звуження функцій обласних держав-
них адміністрацій до контрольно-на-
глядових;

4) спрощено процес надання транс-
ферних платежів для міжбюджетного
вирівнювання та підвищення ефектив-
ності міжбюджетних відносин;

5) реалізовано децентралізацію
влади та наближено систему місцево-
го самоврядування в Україні до вимог
Європейської хартії місцевого само-
врядування.

Територіальна реформа у поєднан-
ні з адміністративною, бюджетною та
податковою має за мету забезпечення
якісно нової організації взаємовідно-
син органів публічної влади, а також
надання всім без винятку громадянам
України належних адміністративних,
соціальних і культурних послуг, мак-
симальне наближення таких послуг
безпосередньо до людей.

Розв’язання проблем в сфері адмі-
ністративно-територіального устрою
та місцевого самоврядування вбачає-
ться в необхідності:

1) внесення змін до Конституції
України та прийняття Концепції ре-

формування місцевого самоврядуван-
ня в Україні;

2) внесення змін до законів Украї-
ни «Про Генеральну схему планування
території України», «Про службу в
органах місцевого самоврядування»,
«Про місцеве самоврядування в Ук-
раїні», «Про місцеві державні адміні-
страції», «Про статус депутатів місце-
вих рад», «Про столицю України –
місто-герой Київ», «Про органи само-
організації населення»;

3) перегляду виборчого законо-
давства (закони України «Про вибори
Президента України», «Про вибори на-
родних депутатів України»,«Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів»);

4) внесення змін до земельного 
законодавства (Земельний кодекс Ук-
раїни, закони України «Про розмежу-
вання земель державної та комуналь-
ної власності», «Про землеустрій»),
бюджетного (Бюджетний кодекс Ук-
раїни) і податкового законодавства,
Господарського і Водного кодексів
України.
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Kresina I. Urgent problems of modernization of the administrative and territorial
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The prospects for further reform of the administrative and territorial structure of
Ukraine are considered in the article. The main problems of the actual system of admi-
nistrative and territorial structure of Ukraine are analyzed and proposed solutions of
those problems.
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