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Актуальність проблеми становлення механізму адміністративного контролю за діяльністю органів 
місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів пов’язана із загальним процесом 
євроінтеграції України, муніципальною реформою, яка має проводитись на засадах децентралізації 
публічної влади, впровадження принципів належного врядування, субсидіарності, повсюдності 
місцевого самоврядування, громадського контролю за функціонуванням органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування.

Проблематика державного, адміністративного, громадського контролю у сфері місцевого  
самоврядування стала предметом багатьох наукових доробок: юридичних, політологічних, державно-
управлінських. Контролю присвячено чимало академічних монографічних, енциклопедичних, 
дисертаційних досліджень. Серед них згадаємо праці В. Авер’янова, О. Андрійко, В. Борденюка, Ю. Га-
нущака, Б. Калиновського, О. Скопича, О. Смоляра, О. Сушинського, А. Ткачука та ін. Науковці, пере-
важно приділяють увагу юридичним аспектам державного і громадського контролю.

Метою цієї роботи є дослідження особливостей становлення механізму адміністративного кон-
тролю за діяльністю органів місцевого самоврядування у конституційно-правовому вимірі та сучасних 
проблем, які виникають в процесі впровадження цього механізму.

На початку доцільно розглянути співвідношення праворозуміння державного та адміністративного 
контролю. Адміністративний контроль є складовою державного контролю і охоплює контроль за 
здійсненням делегованих повноважень виконавчої влади органами місцевого самоврядування; кон-
троль за їх виконавчо-розпорядчою діяльністю; контроль за законністю актів органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування. Адміністративний контроль здійснюють органи виконавчої влади, насам-
перед Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, 
територіальні органи центральних органів виконавчої влади. Державний контроль включає більш 
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широке коло контролюючих суб’єктів: через законодавчі акти – Верховну Раду України, Президента 
України; через відповідні рішення – Конституційний Суд України, Рахункову Палату тощо. При цьому 
система контролю (державного, адміністративного) за діяльністю органів місцевого самоврядування 
має функціонувати, враховуючи конституційні засади місцевого самоврядування як автономної системи 
публічної влади.

Постає питання, чому йдеться саме про становлення механізму адміністративного контролю 
за діяльністю органів місцевого самоврядування? Адже його елементи наявні в діяльності органів 
виконавчої влади та інших державних органів, в правовому статусі яких визначені контрольні по-
вноваження щодо органів місцевого самоврядування; в нормах матеріального і процесуального пра-
ва містяться конкретні приписи стосовно контрольних функцій. Справа в тому, що не існує цілісного 
механізму адміністративного контролю в його статутному та процедурному розумінні. Ситуація 
загострюється через втрату контрольних повноважень за законністю актів органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування після позбавлення функцій загального нагляду органів прокуратури, про 
що свідчить стаття 2 Закону «Про прокуратуру» стосовно функцій прокуратури [1]. При цьому безпо-
середнього контрольного механізму за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку державних 
органів в законодавстві не передбачено.

До адміністративного контролю можна віднести: законодавчий, інституційний, організаційний.
Законодавчий адміністративний контроль включає: конституційний, контроль, що визначається 

у статутних актах про Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеве 
самоврядування, про місцеві органи виконавчої влади, нормативно-галузевий контроль, який 
стосується відповідних напрямів діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  
До конституційного адміністративного контролю слід віднести приписи Конституції України щодо 
місцевих органів виконавчої влади та системи місцевого самоврядування: «Стаття 119. Місцеві державні 
адміністрації на відповідній території забезпечують: 1) виконання Конституції та законів України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;…. 6) взаємодію з ор-
ганами місцевого самоврядування…Стаття 143. Органам місцевого самоврядування можуть надаватися 
законом окремі повноваження органів виконавчої влади… Органи місцевого самоврядування з питань 
здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої 
влади. Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, при-
ймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території. Рішення органів місцевого 
самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановле-
ному законом порядку з одночасним зверненням до суду» [2].

У статутному законодавстві питанням контролю присвячені статті 20 Закону України «Про Кабінет 
Міністрів України» [3]; стаття 17 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» [4]; стаття 7 
Закону України «Про Рахункову палату» [5]; статті 16, 20, 24, 71, 74, 76 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» [6]; статті 2, 13, 16, 35, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
[7]. Широке коло актів належить до джерел нормативно-галузевого контролю, який стосується органів 
місцевого самоврядування. 

Слід також наголосити, що Кабінет Міністрів України визначає порядок контролю за здійсненням 
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади [8]. Про 
адміністративний, державний контроль йдеться і в Концепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні [9], в проектах законів України «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо децентралізації влади)» [10], «Про префектів» [11]. План законодавчого за-
безпечення реформ в Україні, зокрема, передбачає (у новій редакції Закону «Про місцеве самовряду-
вання в Україні») «запровадити прозорі механізми адміністративного нагляду органів державної влади 
по відношенню до органів місцевого самоврядування, які не суперечать принципам Європейської хартії 
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місцевого самоврядування і не блокуватимуть діяльність органів місцевого самоврядування у разі ви-
никнення спірних питань» [12].

До інституційних елементів механізму адміністративного контролю можна віднести суб’єкти та 
об’єкти контролю: відповідні органи виконавчої влади, органи та посадові особи місцевого самовряду-
вання.

До організаційних елементів зазначеного механізму доцільно віднести процедурні аспекти 
функціонування відповідних органів щодо їх контрольної діяльності, позначені в нормах процесуально-
го права, зокрема, в Кодексі адміністративного судочинства [13].

Децентралізація із передачею значного обсягу повноважень і ресурсів місцевому самовряду-
ванню диктує підвищення рівня відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня за їх реалізацію та використання, а також налагодження системи ефективного державного кон-
тролю за законністю актів органів місцевого самоврядування. На сьогодні це найбільш гостра про-
блема, пов’язана із кризою непослідовності реалізації стратегії реформування суспільства. Трива-
лий час точиться дискусія навколо законопроекту «Про дотримання державного нагляду (контролю)  
за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України», розробле-
ний у Міністерстві регіонального розвитку на виконання Плану діяльності Уряду на 2016 р. Законопро-
ектом пропонувалася м’яка модель забезпечення контролю щодо рішень органів місцевого самовряду-
вання стосовно відповідності їх законодавству України: органи контролю (відповідні місцеві державні 
адміністрації) забезпечують правову експертизу рішень органів місцевого самоврядування і у разі їх 
не відповідності Конституції чи законам України зупиняють такі рішення з одночасним зверненням до 
суду, який приймає остаточне рішення. Цей законопроект було заблоковано згідно із позицією Асоціації 
міст України [14]. 

Ще один аспект становлення механізму адміністративного контролю – його відповідність 
європейським стандартам місцевого самоврядування. Тут варто згадати положення Європейської хартії 
місцевого самоврядування [15], інших документів Ради Європи, Конгресу місцевих і регіональних влад 
Ради Європи.
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