
 

 

 

 

Тема 1.2. Власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування 
 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  органи 
місцевого самоврядування наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в 
межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. 

Також органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі 
повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним 
органам виконавчої влади. 

Отже, здійснення власних (самоврядних) повноважень пов'язане з вирішенням питань 
місцевого значення, наданням публічних послуг населенню. Це повноваження, які  безпосередньо 
стосуються життєдіяльності громади і відповідають її управлінським та фінансовим можливостям. 
Це частина питань місцевого значення, яка законом прямо віднесена до відання місцевого 
самоврядування і не належить до відання жодного з органів державної влади. Інстанції, що здійс-
нюють нагляд за реалізацією органами місцевого самоврядування власних повноважень, можуть 
видавати лише загальні приписи. 

Натомість делеговані повноваження – це окремі повноваження органів виконавчої влади, 
надані законом органам місцевого самоврядування, здійснення яких пов'язане з виконанням 
функцій виконавчої влади на місцях. При здійсненні  делегованих повноважень органи місцевого 
самоврядування є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  

І ми вже згадували, що одним з пріоритетних напрямів реформування сфери 
адміністративних послуг нині є децентралізація системи їх надання, тобто делегування органам 
місцевого самоврядування.  

Делегування повноважень з надання найбільш затребуваних громадянами адміністративних 
послуг на місця дозволяє покращити і спростити доступ громадян до таких послуг, зробити 
отримання цих послуг зручнішим для споживачів, а також поліпшити якість їх обслуговування, що є 
необхідною передумовою створення сервісної держави.  

 
Повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад охоплюють широкий 

спектр сфер та галузей діяльності і належать як до власних так і до делегованих повноважень.  Далі  
ми розглянемо ті повноваження, що прямо стосуються адміністративних послуг. 

 
Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку 
Делеговані повноваження: 
- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг; 
- участь у здійсненні державної регуляторної політики; 
 
Повноваження щодо управління комунальною власністю, зокрема, власне повноваження - 

управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності 
відповідних територіальних громад.  

 



 

Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку: 

Власні (самоврядні) повноваження: 

- облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання житла, що 
належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, 
будинків і споруд, що належать до комунальної власності; 

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

- затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським 
транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного 
пасажирського транспорту; 

- надання дозволу на розміщення реклами; 

- видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою. 

Делеговані повноваження у цій сфері:  
- 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 громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за 
доступну для них плату; 

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

- облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення 
пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб 
територіальної громади. 

 
Повноваження у галузі будівництва:  
Власне повноваження - надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних 

ділянок. 
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 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". 

 
Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища: 
Власне повноваження - надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають 

у власності територіальних громад. 
Делеговані повноваження: 
- погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних 

ресурсів загальнодержавного значення; 
- підготовка висновків щодо надання земельних ділянок, що проводиться органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 
- організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою; 
- надання відомостей з Державного земельного кадастру. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17


 

Повноваження у сфері соціального захисту населення: 
Власні повноваження - вирішення питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни 

та праці, сім'ям загиблих, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям. 
Делеговані повноваження: 
- надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства; 
- вирішення питань опіки і піклування; 
- надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 
 
Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою: 
Власні повноваження: присвоєння, зміна, коригування, анулювання адрес об’єктів 

нерухомого майна. 
 
Повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб: 
Делеговані повноваження: 
- формування та ведення реєстру територіальної громади  
- 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 
Власне повноваження - централізоване тимчасове зберігання архівних документів, 

нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин 
юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать 
до Національного архівного фонду. 

 Делеговані повноваження:  
- вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до відання органів місцевого 

самоврядування, реєстрація актів цивільного стану (за винятком міст обласного значення); 
- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 
- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень, передбачених цим 
Законом, здійснюють й інші надані їм законом повноваження. Так утворення центрів надання 
адміністративних послуг  є делегованим повноваженням, яке передбачено Законом України «Про 
адміністративні послуги».  

Важливо розуміти, що низка повноважень належать до виключної компетенції місцевої ради 
(ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні») і такі питання підлягають розгляду 
виключно на пленарних засіданнях місцевої ради. Це, як правило, найважливіші питання 
місцевого значення. 

Зокрема, що стосується сфери адміністративних послуг тільки на пленарних засіданнях 
сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання: 

- вирішення питань регулювання земельних відносин; 

- вирішення питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів 
місцевого значення, а також про скасування такого дозволу; 



 

- надання згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі 
місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з 
діючими нормативами включає відповідну територію; 

- затвердження місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних 
населених пунктів, іншої містобудівної документації; 

- встановлення правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в 
ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках.  

 

Так само важливо розуміти, що до виключної компетенції місцевої ради  належать і деякі 
повноваження щодо організації надання адміністративних послуг, в тому числі це стосується 
організації роботи ЦНАП. 

Зокрема, у пунктах 5 і 6 частини 1 статті 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» 
передбачено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються 
питання: 
затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих 
органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів …; 
утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради. 

З одного боку, це означає, що і щодо ЦНАП ОМС, то це саме компетенція місцевої ради, 
більше того виключна (а щодо згаданих пунктів – за пропозицією / поданням місцевого голови) – 
вирішувати такі організаційно-правові питання, які стосуються утворення виконавчих органів, а, 
отже, і стосовно ЦНАП, визначення його структури, загальної чисельності. 

Тобто тут не допускається ні перерозподіл повноважень між іншими виконавчими органами 
ради, ні втручання інших суб'єктів, в тому числі органів виконавчої влади у реалізацію цієї 
компетенції. 

З іншого боку, ці норми потрібно пам'ятати при реалізації  спеціального Закону “Про 
адміністративні послуги”. Адже в  ст. 12 та в інших статтях  теж визначені повноваження органу, що 
прийняв рішення про утворення ЦНАП:  

- визначати перелік послуг, що надаються через ЦНАП; 
- затверджувати Положення про ЦНАП та Регламент ЦНАП; 
- визначати графік прийому у ЦНАП; 
- затверджувати інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг (якщо рада є 

суб'єктом надання конкретних адміністративних послуг) тощо.  
 Так як ці норми не є виключними повноваженнями місцевої ради, то за потреби ці 

повноваження можна перерозподілити між іншими виконавчими органами ради. Наприклад, 
Програма «U-LEAD з Європою» рекомендує, щоб інформаційні і технологічні картки на всі 
адміністративні послуги в межах компетенції відповідного органу місцевого самоврядування 
(територіальної громади) затверджувалися виконавчим комітетом. Тобто тут вже можна і варто 
обирати оптимальних суб'єктів для прийняття певних  рішень. 

 
Отже,  у підсумку, наголосимо - органи місцевого самоврядування при реалізації власних і 

делегованих повноважень повинні пам’ятати, що в центрі уваги є Людина і Громадянин (стаття 3 
Конституції України). При будь-яких змінах і новаціях потрібно намагатися зробити так, щоб 
громадянам було зручніше отримувати послуги, не породжувати невиправданих обмежень та 
обтяжень. Місцева влада повинна  забезпечити  якісними адміністративними послугами кожного 
мешканця.  



 

 


