
РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОБСЛУГОВУВАННІ 
ГРОМАДИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ВЛАСНИХ ТА ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В 
СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ





МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

1.Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та
реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно
або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

2.Повноваження місцевого самоврядування – це визначені Конституцією і
законами України, іншими правовими актами права і обов'язки
територіальних громад, органів місцевого самоврядування із здійснення
завдань та функцій місцевого самоврядування.



ПРАВОВІ РЕЖИМИ І ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ

1.Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не
може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (ч. 1 ст.19
Конституції України)

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України (ч.2 ст.19 Конституції України)



ВЛАСНІ ТА ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

За структурою, повноваження місцевого самоврядування включають:
• власні (самоврядні) повноваження, здійснення яких пов'язане з вирішенням

питань місцевого значення, наданням громадських послуг населенню;
• делеговані повноваження (окремі повноваження органів виконавчої влади,

надані законом органам місцевого самоврядування), здійснення яких пов'язане з
виконанням функцій виконавчої влади на місцях.



ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРАХ ТА ГАЛУЗЯХ 
(1):

• соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку,
• бюджету, фінансів і цін;
• управління комунальною власністю;
• житлово-комунального господарства, побутового, торговельного

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку;
• будівництва, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;
• регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного

середовища;



ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРАХ ТА ГАЛУЗЯХ 
(2):

• соціального захисту населення;
• зовнішньоекономічної діяльності;
• оборонної роботи;
• адміністративно-територіального устрою:
• забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних

інтересів громадян;
• відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та

присвоєння почесних звань України.



ДЕЛЕГОВАНЕ ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ЦНАП

• Відповідно до ч. 2 статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування» (далі –
Закону) органам місцевого самоврядування, крім власних повноважень, можуть
надаватись окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких
вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

• Статтею 27 Закону в частині делегованих повноважень передбачено, що органи
місцевого самоврядування здійснюють організаційне забезпечення надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг (далі – ЦНАП).



ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ, 
ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ

Делеговані:
• участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб,

встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»;

• організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої
влади через центри надання адміністративних послуг.



ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ:

Власні (самоврядні) повноваження:
• управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної

власності відповідних територіальних громад;
• підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов

відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та
переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації



ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ПОБУТОВОГО, ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, 
ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ (1)

Власні (самоврядні) повноваження:
• облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення

житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що
належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання
нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;



ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ПОБУТОВОГО, ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, 
ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ (2)

• надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення
реклами;

• видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку,
передбачених законом;

• встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального
господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування,
що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;



ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ПОБУТОВОГО, ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, 
ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ (3)

Делеговані повноваження
• встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму

роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та
організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

• надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту,
безоплатного житла або за доступну для них плату;



ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ПОБУТОВОГО, ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, 
ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ (4)

• видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних
організацій;

• здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного
реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.



ПОВНОВАЖЕННЯ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА (1)

Власні (самоврядні) повноваження:
• надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови

земельних ділянок;
• проведення громадського обговорення містобудівної документації тощо.



ПОВНОВАЖЕННЯ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА (2)

Делеговані повноваження:

• надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих

та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до

вимог, встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;



ПОВНОВАЖЕННЯ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА (3)

• здійснення в установленому порядку державного контролю за
дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації
при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках,
передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням
містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може
заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;



ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, КУЛЬТУРИ, 
ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Делеговані повноваження:
• вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне

утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у
школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу,
професійно-технічних навчальних закладах та утримання за рахунок
держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не
можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних
навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у
школах-інтернатах, інтернатах при школах.



ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА 
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (1):

Власні (самоврядні) повноваження:
• підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення

ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними
ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших
потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад;

• внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення
природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або
наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які
охороняються законом;

• справляння плати за землю тощо.



ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА 
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (2):

Делеговані повноваження:
• погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання

природних ресурсів загальнодержавного значення;
• вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;
• підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому

законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування;

• організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;
• надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до

закону тощо.



ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (1)

Власні (самоврядні) повноваження:
• вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги

інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих, інвалідам з
дитинства, багатодітним сім’ям.

Делеговані повноваження:
• вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і

допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;



ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (2)

• вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і
допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;

• вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і
піклування;

• вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і
пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
в інших випадках, передбачених законодавством;



ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Делеговані повноваження:
• формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до

закону;
• реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у

межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;



ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, 
ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН (1)

Делеговані повноваження:
• вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання,

реєстрація актів цивільного стану (за винятком виконавчих органів міських
(крім міст обласного значення) рад);

• державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;



ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, 
ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН (2)

• державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
• зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве

значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній
території;

• виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень,
передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм законом
повноваження.



ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВОЇ РАДИ В ЧАСТИНІ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПОСЛУГ

• Регулювання земельних відносин;
• Використання природних ресурсів;
• Сфера екологічного впливу;
• Затвердження містобудівної документації;
• Встановлення правил з питань благоустрою, торгівлі на ринках.
• тощо (вичерпний перелік у ст. 26 Закону)



ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

• Служіння територіальній громаді
• Поєднання місцевих і державних інтересів
• Верховенство права, демократизму і законності
• Гуманізм і соціальна справедливість
• Гласність
• Професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі



ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

• Превентивні антикорупційні механізми передбачають:
• Обмеження щодо використання службового становища;
• Обмеження щодо суміщення та сумісництва;
• Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв);
• Обмеження щодо роботи близьких осіб;
• Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру

та ін.



ПОРАДИ ОСОБІ, УПОВНОВАЖЕНІЙ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ В ОРГАНАХ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (1)

• Станьте прикладом нетерпимості до проявів корупції;
• Рішуче припиняйте спроби втягнути Вас в корупційні діяння;
• Якщо у Вас з'явилося відчуття, що Вас хочуть попросити про послугу, яка

суперечить Вашим обов'язкам, залучіть будь кого з колег в якості свідка;



ПОРАДИ ОСОБІ, УПОВНОВАЖЕНІЙ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ В ОРГАНАХ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (2)

• Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь який момент

перевірити;

• Чітко відокремлюйте службову діяльність від свого приватного життя;

• Запобігайте корупції, викриваючи випадки корупційних діянь;

• На приховуйте протиправних дій.





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

https://tsnap.ulead.org.ua/

https://tsnap.ulead.org.ua/

