
 

 

 

 

Тема 1.1. Роль органів місцевого самоврядування в обслуговуванні громадян та 

бізнесу, реалізація власних та делегованих повноважень у сфері надання 

адміністративних послуг 
 
Сервісна держава – це підхід до організації державної влади, в рамках якого, держава робить 

своїм першочерговим обов’язком вирішення проблем громадян, надаючи таким чином певні 
сервіс, а громадяни в свою чергу сумлінно сплачують податки, як плату за відповідні сервіси. Тобто 
держава починає сприймати громадян як «клієнтів», яким вона надає послуги. 

За європейським принципом субсидіарності, всі проблеми, які можуть ефективно 
вирішуватися на місцях, повинні перебувати в компетенції муніципальних органів, як найбільш 
близьких до населення. Тому сервісна держава починається саме з місцевого самоврядування 
«сервісної громади», де забезпечують базові сервіси для громадян.  

 

Адміністративні послуги 
Адміністративні послуги є частиною публічних послуг, тобто усіх послуг за які відповідає 

держава, і в особі органів державної влади, і в особі органів місцевого самоврядування (ОМС), а 
також які надаються державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями. 

Усі публічні послуги власне за цими ж суб'єктами (державні чи ОМС) можна поділити на 
“державні” та “муніципальні” (послуги місцевого самоврядування). 

Нарешті ці послуги можна класифікувати на власне “адміністративні” (ті що пов'язані з 
органами влади, з їх владними рішеннями) і “неадміністративні” (як-от, дошкільне виховання, 
медична допомога). 

У цьому тренінговому курсі ми приділяємо увагу адміністративним послугам.  
 
Визначення поняття “адміністративні послуги” подається у статті 1 Закону України “Про 

адміністративні послуги”. Якщо його дещо спросити, то це: 
результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг 

(органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування) за заявою фізичної або юридичної 
особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав або обов'язків такої особи відповідно 
до закону 

І звідси можна виділити 5 основних ознак адміністративних послуг.  
1) Як і в приватному секторі, за послугами потрібно звертатись. Тобто має бути ініціатива 

особи (заява).  
2) Адміністративна послуга стосується суб'єктивних прав та обов'язків конкретної 

фізичної чи юридичної особи. Це дозволяє відрізняти від адмінпослуг випадки, коли особа 
звертається з певними пропозиціями та рекомендаціями до влади.  

3) Ознака “законності” випливає з української Конституції, відповідно до якої 
“повноваження” органів державної влади та місцевого самоврядування визначаються виключно 
законами.  

4) Поняття “суб’єкт надання адміністративних послуг” включає насамперед органи 
влади (державної та місцевого самоврядування).  

5) Формальним результатом надання адміністративних послуг з точки зору 
законодавства, є адміністративний акт (це рішення органу місцевого самоврядування чи органу 



 

виконавчої влади щодо вирішення конкретної справи конкретної фізичної чи юридичної особи). 
Наприклад, це дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, державна реєстрація юридичної особи, 
призначення пенсії тощо. В окремих випадках надання адміністративної послуги завершується 
укладанням адміністративного договору (наприклад, договір на оренду земельної ділянки).    

Розкриття поняття “адміністративної послуги” через категорію “результат” має на меті 
концентруватися саме не тому, чого очікує громадянин (суб'єкт звернення), а на позитивному 
вирішенні справи. 

 

Ключові напрямки  державної політики у сфері адміністративних послуг 
В ході децентралізації, яка успішно стартувала в Україні у 2014 році, спроможні громади 

отримали більш широкі повноваження, ресурси і відповідальність. Надання різноманітних послуг 
мешканцям територіальної громади є однією з провідних функцій органів місцевого 
самоврядування. Через їхню якість населення може оцінити ефективність і спроможність громади.  

І саме у децентралізації є оптимальний рецепт успіху України. 
По-перше, якщо за всі чи основні послуги відповідає місцева влада (голова, рада, виконавчі органи), то у 

мешканців громади є значно більше можливостей впливу на якість надання цих послуг, аніж коли за це відповідає 
певне міністерство чи державна служба / агентство.  Йдеться насамперед про інструменти прямої демократії, і 
залежність місцевої влади від місцевого виборця.  

По-друге, децентралізація послуг з точки зору держави означає інтеграцію послуг 
(об'єднання / концентрацію) в масштабах окремої громади. Тож у цій ситуації у керівництва ОМС 
і центра надання адміністративних послуг (ЦНАП) є кращі інструменти впливу на персонал. Це 
покладає повну відповідальність і на сам ОМС і ЦНАП, адже тепер все в руках однієї влади. 

По-третє, в ОМС є більші ресурси і для розвитку ЦНАП (комунальна власність: приміщення, 
земельні ділянки), кошти місцевого бюджету (адже адміністративні збори надходять переважно у 
місцеві бюджети), немає державних обмежень щодо кількості персоналу (загальної чисельності 
тощо). Зрештою в спроможних ОМС є більші можливості щодо оплати праці службовців.  

З точки зору держави децентралізація також є позитивною. Адже замість утримання в 
громадах і районах різних служб і агентств, з однаковими потребами забезпечення (окремі 
приміщення, служби персоналу і т.і.) раціональніше це об'єднувати.  

 Нарешті, децентралізація, тобто надання послуг у окремих громадах під власну 
відповідальність, дозволяє подолати системну корупцію, коли недоброчесні “схеми” 
вибудовувалися централізовано (від керівництва центральних органів влади). З проявами локальної 
корупції також стає легше боротися.  

Крім децентралізації, іншими ключовими напрямками державної політики у сфері 
адміністративних послуг були і залишаються: 

- дерегуляція та адміністративне спрощення. Тобто загальне скорочення кількості 
адміністративних послуг та полегшення процедур їх надання; 

- впорядкування суб’єктів надання цих послуг, в т.ч. виключення суб’єктів господарювання 
(різних підприємств) з надавачів адмінпослуг; 

- впорядкування відносин щодо оплати адмінпослуг, в тому числі спрямування коштів за 
них насамперед у місцеві бюджети; 

- інтеграція послуг у «єдиних офісах», тобто у центрах надання адміністративних послуг. 
Власне про це будуть більшість тем цього онлайн курсу. Предметніше з теми 2. 

Ну і звісно найсучасніший тренд, в тому числі в Україні –цифрова трансформація. . Про е-
послуги також є окрема тема в нашому курсі. 

 

 



 

ОМС повинні діяти, керуючись законами  

Отже, повертаючись до основного надавача адміністративних послуг – потрібно розуміти і 
можливості, і обмеження органів місцевого самоврядування.  

Адже відповідно до Конституції України, 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 (частина друга статті 19 
Конституції України). 

Тобто, якщо користування громадянином своїми правами залежить від його волі і бажання 
(бо діє принцип: дозволено все, що не заборонено), то органи влади, їх посадові особи навпаки, 
можуть робити тільки те, що дозволено законом.  

Перелік актів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування можна  
поділити на певні групи: 

Безумовно, першим і основним документом, на який спирається місцеве самоврядування, 
є Конституція України. Тут визначено право на місцеве самоврядування, якому присвячено 
окремий XI розділ, що так і називається: Місцеве самоврядування. 

Наступним важливим документом є Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Він окреслює систему, в якій функціонує місцеве самоврядування в Україні, правовий 
статус, механізм взаємодії органів. А коли місцева влада планує утворити ЦНАП, намагаючись 
забезпечити якісне та  ефективне обслуговування мешканців, вона звертається до Закону України 
«Про адміністративні послуги» та до  галузевого законодавства, що  регулює діяльність ОМС в 
окремих сферах. 

Також потрібно пам’ятати про нормативно-правові акти, які ухвалює місцева влада, і які 
стають так само обов’язковими для неї та членів територіальної громади,  як і національне 
законодавство України. Звісно, у разі надання таких повноважень для ОМС. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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