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Найрозповсюдженішими концеп
ціями публічного управління є кла
сична, або бюрократична (Old Public 
M anagem ent), новий публічний менедж
мент (New Public M anagem ent) і на
лежне врядування (Good Governance). 
Ці три концепції поступово змінювали 
одна одну у II половині XX -  на по
чатку XXI століть. Єдиним джерелом 
політичних рішень у бюрократичній 
концепції є політичне керівництво, а 
в умовах нового публічного менедж
менту кожен учасник намагається 
максимізувати свій прибуток. Стаття 
стосується останньої із цих і водночас 
найпрогресивнішої концепції -  належ
ного врядування.

Концепція належного врядуван
ня виникла в міжнародному порядку 
денному після повалення Берлінської 
стіни. Першою міжнародною інститу
цією, яка згадала про належне вряду
вання, став Світовий банк, який ще 
в 1989 р. в дослідженні щодо держав 
Південної Африки («Від кризи до ста
лого розвитку») визначив термін «уря
дування» (Governance) як націлене на 
забезпечення розвитку застосування 
політичної влади для управління націо
нальними справами [1]. Саме Світовий 
банк унаслідок недостатньо ефектив
ної системи управління запропонував 
концепцію належного врядування, яка 
була б спрямована на оцінювання пози
тивності соціально-економічних показ

ників діяльності держави. Закріпилася 
ця концепція після ухвалення в 1997 р. 
Програми розвитку ООН «Врядування 
для сталого розвитку людства» [2], яка 
визначає врядування як «здійснення 
економічної, політичної й адміністра
тивної влади з метою управління ж ит
тям країни на всіх рівнях».

Звіт «Про розвиток людства» 2002 р., 
підготовлений Програмою розвитку 
ООН [3], визначив, що з погляду роз
витку людства належне врядування є 
абсолютним синонімом демократич
ного врядування й означає повагу до 
прав та основних свобод людини; ви
знання того, що громадяни можуть ух
валювати обов’язкові для врахування 
рішення; визнання існування приватної 
та публічної сфер життя й ухвалення 
рішень; урахування в сучасній політиці 
потреб майбутніх поколінь; визнання 
метою економічної та соціальної полі
тики подолання бідності й урахування 
людського вибору. Тодішній Генераль
ний секретар ООН Кофі Аннан підкрес
лив, що належне урядування є єдиним 
найважливішим чинником подолання 
бідності та впровадження розвитку. 
Основними рисами належного вряду
вання, відповідно до Програми розвит
ку ООН, є участь; верховенство права; 
прозорість; відповідальність; орієнтація 
на консенсус; справедливість; ефектив
ність і результативність; підзвітність; 
стратегічне бачення.
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Європейський Союз (далі -  ЄС), 

прагнення до асоціації та майбутньої 
інтеграції з правовою системою якого 
неодноразово висловлювали найвищі 
органи публічної влади України, також 
уважає належне врядування одним із 
пріоритетів власної діяльності. У 2000 
р. тодішній Голова Європейської комі
сії Р. Проді, представляючи програму 
діяльності цього органу ЄС, назвав се
ред стратегічних цілей запровадження 
нових форм державного управління. 
Наступного року Єврокомісія ухвалила 
Білу книгу європейського врядування, 
яка визначала врядування як «правила, 
процеси й поведінку, що впливають на 
те, як саме застосовується влада на єв
ропейському рівні, особливо в питаннях 
відкритості, активної участі, підзвітно
сті, ефективності (результативності) 
й узгодженості» [4]. Як можна поба
чити, саме ці п’ять базових принципів 
належного врядування пропонувала 
Єврокомісія станом на той час.

Академія Фольке Бернадотта -  
шведське урядове агентство з питань 
миру, безпеки й розвитку -  реалізує 
спільно із Центром Разумкова й Асоціа
цією малих міст України проект «Місце
ве самоврядування і верховенство права 
в Україні», спрямований на зміцнення 
та інтеграцію принципів верховенства 
права й належного врядування у сфе
рі надання публічних послуг на рівні 
місцевого самоврядування. Важливою 
частиною проекту є підвищення обізна
ності громадян про їхні права під час 
звернення за одержанням послуг, покра
щення спроможності органів публічної 
влади та державних установ на місцях 
оцінювати свої послуги з погляду прин
ципів верховенства права й належного 
врядування, зменшення прогалин і не
доліків у цій сфері, а також посилення 
спроможності громадянського суспіль
ства забезпечувати підзвітність органів 
влади та державних установ на місце
вому рівні. Цей проект доповнює чинні 
процеси реформування, що стосуються 
децентралізації й місцевого врядування, 
і сприяє більшій прозорості державного 
управління в Україні [5].

16— 17 червня 2016 року в Южному 
Одеської області проходив черговий се
мінар «Верховенство права у місцево
му самоврядуванні -  від принципів до 
практики». Цей захід є частиною про
грами з обміну досвідом у межах указа
ного проекту. У семінарі взяли участь 
представники міст-учасників проекту та 
резервних міст, Академії Фольке Берна
дотта, бенефіціара проекту Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства, 
Центру Разумкова, Національного уні
верситету «Києво-Могилянська акаде
мія», Комітету Верховної Ради України 
з питань державного будівництва, регіо
нальної політики та місцевого самовря
дування, Асоціації малих міст України, 
представники проектів, що реалізують
ся за фінансування Шведського агент
ства з міжнародного розвитку Sida. 
Учасниками заходу також стали міжна
родні й українські експерти: Франциско 
Кардона, міжнародний консультант, 
юрист, старший експерт із публічного 
врядування та управління, Шейн Квінн, 
директор проекту, Віктор Тимощук, за
ступник голови правління Центру полі- 
тико-правових реформ, Олексій Цельєв, 
викладач НаУКМА тощо [6].

22 лютого 2016 року в місті Ю ж
ному було презентовано результати 
оцінювання дотримання принципів вер
ховенства права в наданні публічних 
послуг, пов’язаних із перевезенням па
сажирів громадським транспортом [7]. 
Подібні презентації відбувалися й в ін
ших містах України: у Миколаєві (сто
совно надання адміністративних послуг 
у сфері земельних відносин) -  22 ве
ресня 2015 року, у Самборі Львівської 
області (щодо послуг благоустрою) -  
13 червня 2016 року, у Долині Іва
но-Франківської області (стосовно 
послуг містобудування та архітекту
ри) -  14 червня 2016 року. На основі 
цих досліджень розробляються плани 
дій для кожного міста щодо підвищен
ня рівня дотримання принципів верхо
венства права під час надання послуг.

Дані дослідження в рамках проек
ту «Місцеве самоврядування і верхо
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венство права в Україні» і стали під
ґрунтям статті.

Процеси демократизації, децен
тралізації публічної влади, адаптації 
українського законодавства до євро
пейського права, інтеграції до європей
ського правового простору сприяють 
запровадженню концепції належного 
врядування, зокрема, в діяльність ор
ганів місцевого самоврядування під час 
надання ними адміністративних послуг 
населенню. Основними стандартами 
(принципами) належного врядування, 
дотримання яких органами місцевого 
самоврядування дасть змогу якнайкра
ще надавати адміністративні послуги, 
можна назвати такі: законність, до
ступність, право бути почутим, право 
на оскарження, прозорість і підзвіт
ність. Необхідно розглянути кожен із 
них окремо.

Першим стандартом належного вря
дування є законність.  Зокрема, орга
ни місцевого самоврядування й цен
три надання адміністративних послуг 
повинні діяти відповідно до закону та 
не повинні вживати довільні заходи на
віть у процесі здійснення своїх повно
важень. Організація, функціонування й 
діяльність органів місцевого самовряду
вання повинні відповідати внутрішньо
му законодавству, міжнародному праву 
та загальним принципам права.

Крім того, між законами й інши
ми нормативними інструментами, які 
регулюють роботу органу місцевого 
самоврядування та центру надання ад
міністративних послуг, повинна існува
ти чітка ієрархія. Способи вирішення 
колізій приписів однопорядкових актів 
визначено доктринально: нормативно 
закріплених правил щодо цього в Укра
їні не існує. Варто нормативно закріпи
ти правила щодо способів розв’язання 
таких колізій, наприклад, шляхом ухва
лення Закону України «Про норматив
но-правові акти».

Органи публічної влади, зокрема 
ті, які надають адміністративні послу
ги, потребують доступу до процедур і 
програм, що забезпечують оновлення
ми та доповненнями до нормативних

інструментів, які регламентують сферу 
їхньої компетенції. В окремих місцевих 
радах установлено програму «Інформа
ційно-правові системи ЛІГА:ЗАКОН» -  
найповніше джерело систематизованої 
та достовірної правничої інформації, що 
включає все законодавство України, 
коментовані кодекси, судову практику 
і прецеденти, ситуації для бізнесу, бух
галтерські та юридичні консультації, зі 
зручними інструментами для пошуку 
інформації. Якість цього інформаційно
го продукту підтверджено стандартами 
ІБО 9001:2009. Однак у більшості по
дібних установ через економію бюджет
них коштів придбання й установлення 
ліцензійних програм не фінансуються. 
Це не сприяє належному врядуванню 
та потребує пошуку шляхів для виправ
лення цього недоліку.

Також важливим є те, що суб’єкти 
владних повноважень повинні діяти від
повідно до правил, що визначають їхні 
повноваження і процедури. В Україні 
гальмується ухвалення проекту Закону 
України «Про адміністративну процеду
ру», який чітко й одноманітно врегулює 
процедури, зокрема й надання адміні
стративних послуг органами місцевого 
самоврядування (уніфікує такі процеду
ри, замість наявного нині розпорошен
ня в різних законах); є основою для 
судового контролю; робить зрозумілою 
країну для інвесторів і відповідає стан
дартам ЄС (ухвалення такого закону є 
одним із критеріїв повнішої інтеграції); 
зменшує корупційні ризики. Цей Зако
нопроект розробляється з 1998 року, у 
2009 році була спроба ухвалити його в 
першому читанні, однак не вистачило 
декількох голосів народних депутатів. 
Наразі проект досі доопрацьовується 
урядом. Варто зауважити, що Україна 
поряд із Російською Федерацією -  дві 
держави пострадянського простору, які 
досі не мають подібного закону.

Другим стандартом належного 
врядування є доступність.  Законом 
України «Про адміністративні послу
ги» визначено, що суб’єктом звернен
ня є фізична особа, юридична особа, 
яка звертається за отриманням адмі
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ністративних послуг (стаття 1). Адмі
ністративні послуги надаються суб’єк
тами надання адміністративних послуг 
безпосередньо, через центри надання 
адміністративних послуг і /а б о  через 
Єдиний державний портал адміністра
тивних послуг. Фізична особа, у тому 
числі фізична особа-підприємець, що є 
ініціатором початку адміністративних 
процедур, має право на отримання ад
міністративної послуги незалежно від 
реєстрації її місця проживання чи міс
ця перебування, крім випадків, уста
новлених законом.

Пунктом 11 статті 9 Закону Укра
їни «Про адміністративні послуги» 
встановлено, що суб’єкт надання адмі
ністративних послуг забезпечує віль
ний доступ до своїх приміщень, у яких 
здійснюється прийом суб’єктів звер
нень, у тому числі належні умови для 
доступу осіб із обмеженими фізичними 
можливостями.

Важливим є доступний час надання 
адміністративних послуг. Так, Закон 
України «Про адміністративні послу
ги» (пункт 11 стаття 12) визначає, що 
час прийому суб’єктів звернень у цен
трі надання адміністративних послуг 
становить не менше ніж шість днів на 
тиждень і сім годин на день, є загаль
ним (єдиним) для всіх адміністратив
них послуг, які надаються через центр 
надання адміністративних послуг. При
йом суб’єктів звернень здійснюється 
без перерви на обід. Центр надання 
адміністративних послуг не менше ніж 
два дні на тиждень здійснює прийом 
суб’єктів звернень до двадцятої години.

У контексті доступності також не
обхідно належно використовувати 
мову під час взаємодії з громадянами 
(наприклад, стисло, грамотно, зрозу
міло, об’єктивно, однозначно), тобто 
критерій доступної мови теж є важли
вим у концепції належного врядуван
ня. Формулювання в тексті документа 
повинні бути бездоганними в юридич
ному стосунку. Важливою вимогою є 
вірогідність, об’єктивність, максималь
на лаконічність документа, однак при 
цьому його зміст має бути інформатив

ним, конкретним, точним, позбавленим 
двозначності тлумачень. Хоча в Укра
їні особам, котрі вживають регіональ
ну мову (мови), забезпечується право 
подавати усні чи письмові заяви та 
отримувати відповіді на них цією регі
ональною мовою (мовами), при цьому 
видання анкетованих (стандартизова
них) форм звернення іншими мовами, 
крім державної, не передбачається, що 
також можна вважати недоліком пра
вового регулювання.

Важливою складовою доступності 
як частини належного врядування є 
розгляд звернень, навіть якщо в них не 
дотримано формальних стандартів для 
звернень. Як проголошував Європей
ський суд із прав людини ще у справі 
“Ringeisen v. A ustria”, «індивідуальні 
скарги в дев’яти випадках із десяти 
пишуть неграмотні люди й без допо
моги юриста, тому суворе дотримання 
формальних приписів призвело б до не
справедливих наслідків». Повністю під
тримуючи це формулювання, потрібно 
передбачити в законодавстві про звер
нення громадян (як у загальному Зако
ні України «Про звернення громадян», 
так і в окремих актах законодавства, 
що регулюють правовідносини щодо 
надання адміністративних послуг) нор
му, відповідно до якої помилки й неточ
ності, виявлені в поданих документах 
(зокрема зверненнях), підлягають ви
правленню та не є підставою для відмо
ви в їх розгляді.

Вартість надання адміністративної 
послуги також має бути доступною 
(розумною). Відповідно до статті 11 
Закону України «Про адміністративні 
послуги», під час надання адміністра
тивних послуг у випадках, передба
чених законом, справляється плата 
(адміністративний збір). Розмір плати 
за надання адміністративної послуги 
(адміністративного збору) і порядок її 
справляння визначаються законом з 
урахуванням її соціального та еконо
мічного значення. Плата за надання 
адміністративної послуги (адміністра
тивний збір) уноситься суб’єктом звер
нення одноразово за весь комплекс дій і
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рішень суб’єкта надання адміністратив
них послуг, необхідних для отримання 
адміністративної послуги (включаючи 
вартість бланків, експертиз, здійсню
ваних суб’єктом надання адміністра
тивної послуги, отримання витягів із 
реєстрів тощо). Стягнення за надання 
адміністративних послуг будь-яких до
даткових не передбачених законом пла
тежів або вимагання сплати будь-яких 
додаткових коштів забороняється.

Наступним критерієм належно
го врядування є дот рим ання права  
бути почутим.  Якщо орган місцевого 
самоврядування має намір ухвалити рі
шення, яке безпосередньо й негативно 
вплине на права приватних осіб, а та
кож за умови, що можливості висло
вити свій погляд не було, такі особи, 
якщо це не є явно зайвим, повинні 
мати можливість висловити свою дум
ку в розумні терміни та в порядку, пе
редбаченому законодавством, а також 
у разі необхідності за допомогою будь- 
якої особи за їхнім вибором.

Найбільша прогалина в Україні по
лягає саме з дотриманням критерію 
права бути почутим. Право зацікавле
ної особи бути почутою відповідною 
установою перед ухваленням рішення 
прямо не передбачено, участь зацікав
леної особи у вирішенні питання також 
не передбачено, як й обов’язку устано
ви інформувати зацікавлених осіб про 
нові факти, що виникають у справах. 
Правова реальність у нашій державі 
полягає в тому, що особу «ставлять пе
ред фактом», не надаючи можливості 
висловити власний погляд.

Законодавство України та локальні 
нормативно-правові акти не містять чіт
ких приписів і нормативних інструментів 
щодо того, що установа має враховувати 
всі релевантні факти перед ухваленням 
рішення. Рішення щодо надання адміні
стративних послуг ухвалюється за наяв
ності формальних ознак (підстав), указа
них у нормативному акті. Наявність чи 
відсутність інших підстав (релевантних 
фактів, життєвих обставин) не впливає 
на ухвалене рішення щодо надання адмі
ністративної послуги.

Крім того, навіть процедури щодо 
спілкування з великими групами лю
дей, на яких впливають рішення уста
нови, досить слабко регламентовані 
вітчизняним правом. Спостерігається 
нормативний вакуум щодо місцевого 
референдуму, порядок проведення за
гальних зборів громадян за місцем про
живання й порядок організації громад
ських слухань визначаються статутом 
територіальної громади, але такі стату
ти ухвалені в порівняно невеликій кіль
кості населених пунктів, а такі загальні 
збори та громадські слухання переваж
но є неефективними й «ілюзорними».

Європейські та міжнародні стандар
ти передбачають, що якщо дії мають 
бути вжиті в терміновому порядку, ор
гани публічної влади зобов’язуються 
надати приватним особам можливість 
за допомогою належних засобів участі 
в підготовці та реалізації управлінських 
рішень, які впливають на їхні права або 
інтереси. Як можна побачити з укра
їнського законодавства, воно потребує 
докорінних змін на шляху до дотриман
ня таких стандартів.

Важливим стандартом належно
го врядування є наявніст ь права на  
оскарження.  Процедури оскаржен
ня приватні особи мають можливість 
здійснювати не лише письмово, а й 
усно, а також електронно (з викорис
танням мережі Інтернет, засобів елек
тронного зв’язку). Однак практика ро
боти органів місцевого самоврядування 
в Україні складається на користь пись
мової форми. Понад те -  усне слухан
ня під час процедури адміністративного 
оскарження не передбачене чинним за
конодавством.

Відповідно до статті 18 Закону 
України «Про звернення громадян», 
громадянин, який звернувся зі скаргою 
до органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм влас
ності, об’єднань громадян, засобів ма
сової інформації, посадових осіб, має 
право особисто викласти аргументи 
особі, яка перевіряла скаргу, і бра
ти участь у перевірці поданої скарги;
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бути присутнім під час розгляду скар
ги; користуватися послугами адвоката 
або представника трудового колективу, 
організації, яка здійснює правозахисну 
функцію, оформивши це уповноважен
ня в установленому законом порядку. 
Однак варто зауважити, що ця норма 
застосовується вкрай рідко: переважно 
особі не надають права бути представ
леною при процедурі оскарження всу
переч статті 19 Закону України «Про 
звернення громадян», згідно з якою 
органи державної влади й місцевого са
моврядування, підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власно
сті, об’єднання громадян, засоби масо
вої інформації, їхні керівники та інші 
посадові особи в межах своїх повнова
жень зобов’язані на прохання грома
дянина запрошувати його на засідання 
відповідного органу, що розглядає його 
заяву чи скаргу.

Крім того, використана фраза «здійс
нює правозахисну функцію, оформив
ши це уповноваження в установленому 
законом порядку» не сприяє доступно
сті надання послуг через високу вар
тість оформлення довіреності в нота
ріуса. У деяких державах (наприклад, 
у Польщі) існує можливість прийти з 
представником до відповідної установи 
і сказати, що надалі інтереси представ
лятиме саме ця особа. Необхідно схо
ж у процедуру запровадити й до україн
ської правової системи.

Ситуація, за якої адміністративна 
юстиція може скасувати і скасовує 
рішення органів публічної влади, у 
тому числі центральних, є найвищим 
виявом належного врядування. Однак 
доступність судового оскарження є 
низькою через високі ставки судового 
збору. Відповідно до статті 1 Закону 
України «Про судовий збір», за по
дання скарг до суду на всій території 
України справляється збір. Ухвалення 
Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо сплати судового збору» не лише 
значно збільшило ставки судового збо
ру, а й спричинило вилучення норми, 
згідно з якою споживачі звільнялися

від сплати судового збору за позовами, 
що пов’язані з порушенням їхніх прав. 
Отже, із 1 вересня 2015 року за подан
ня до адміністративного суду позову 
(у т. ч. адміністративного позову) не- 
майнового характеру фізичною особою 
сплачується судовий збір за ставкою
0,4 розміру мінімальної заробітної пла
ти. Ця обставина негативно впливає на 
доступність судового оскарження спо
живачами адміністративних послуг.

Ще одним критерієм належного вря
дування є прозорість. Органи публіч
ної влади повинні діяти відповідно до 
цього принципу. Вони мають забезпе
чувати, щоб приватні особи були по
відомлені належним чином про дії та 
рішення цих органів, що включає, зо
крема, публікацію офіційних докумен
тів. Органи публічної влади зобов’язані 
поважати право доступу до офіційних 
документів відповідно до правил, що 
стосуються захисту персональних да
них. При цьому принцип прозорості 
не зачіпає охоронювану законом та
ємницю. Українське ж  законодавство 
про доступ до публічної інформації в 
окремих аспектах не узгоджене із зако
нодавством про державну й іншу охо
ронювану законом таємницю та із за
конодавством про звернення громадян.

До законів та інших нормативних ін
струментів щодо доступу до інформації 
стосовно нормативів, стандартів і проце
дур, якими в роботі керується установа, 
належать Закон України «Про доступ 
до публічної інформації», Закон України 
«Про інформацію», Закон України «Про 
захист персональних даних».

Складовою прозорості є наявність 
на офіційних сайтах органів місцевого 
самоврядування рішень відповідного 
органу, у тому числі додатків до рі
шень, а також проектів рішень відпо
відної ради, її виконавчого комітету й 
голови населеного пункту. Однак часто 
в пересічного споживача немає змоги 
дізнатися про рішення ради попередніх 
скликань, про зміст окремих додатків 
до рішень і проектів рішень тощо, що, 
очевидно, не сприяє належному вряду- 
ванню.
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Відсутні нормативні інструменти з 
доступу до інформації про конкретні 
звернення й петиції в установу, вчи
нені людьми. Такі звернення (пропози
ції, заяви та скарги) громадян після їх 
вирішення з усіма документами щодо 
їх розгляду й вирішення мають бути 
повернуті посадовим особам чи підроз
ділу службового апарату, які ведуть ді
ловодство за пропозиціями, заявами та 
скаргами, для централізованого форму
вання справи, картотек, банку даних. 
Однак механізм доступу до них з боку 
третіх осіб чинним законодавством не 
передбачено.

І, врешті-решт, критерієм належно
го врядування також є підзвітність. 
Повинні існувати етичні коди, інструк
ції, якими керуються службовці; нор
мативні інструменти для оцінювання та 
перевірки (ефективність, аудит) уста
нови незалежними органами; установи 
із захисту конституційних прав люди
ни й антикорупційні органи, в які гро
мадяни можуть подавати скарги щодо 
порушення їхніх прав і свобод або на 
роботу установи.

Варто зауважити, що не лише пу
блічні інституції, а й приватний сектор 
і громадські організації повинні бути 
підзвітними суспільству. Підзвітність є 
навряд чи можливою без згаданих кри
теріїв прозорості та законності.

Звичайно, перелік проаналізованих 
шести принципів (критеріїв) належного 
врядування не є вичерпним, однак саме 
вони є базовими, поступове наближен
ня до таких стандартів, безперечно, 
покращить якість надання адміністра
тивних послуг. Проект, реалізовуваний 
Академією Фольке Бернадотта спільно 
з органами місцевого самоврядування, 
сприяє якнайбільшому дотриманню ос
танніми складових концепції належного 
врядування під час надання публічних 
послуг. Це є надзвичайно необхідним 
не лише в контексті підвищення рівня 
довіри громадян до органів місцевого 
самоврядування, а й в умовах консти
туційної реформи, децентралізації пу
блічної влади й інтеграції українського 
правового простору до європейського.

Клю чові слова: належне врядуван
ня, надання адміністративних послуг, 
органи місцевого самоврядування, за
конність, доступність, право бути почу
тим, право на оскарження, прозорість, 
підзвітність.

Стаття присвячена розгляду  
концепції належного вр яд ува н ня  й 
дот римання його критеріїв органа
ми місцевого сам оврядування під час 
надання адміністративних послуг.  
Зазначаєт ься, що запровадженню  
цієї концепції сприяють процеси де
мократизації,  децент ралізації п у 
блічної влади, адапт ації укра їнсько
го законодавст ва до європейського  
права, інт еграції до європейського  
правового простору тощо. Особливу  
ува гу  приділено розгляд у  основних  
ст андартів (принципів ) належного  
врядування , дотримання як и х  ор
ганами місцевого сам оврядування  
дасть змогу якнайкращ е надавати  
адміністративні послуги: за ко нн о 
сті, доступності, права бути почу
тим, права на оскарження, прозоро
сті й підзвітності. Запропоновано  
зміни до національного законодав
ства з метою наближ ення діяльності  
органів місцевого сам оврядування до 
концепції належного врядування .

Статья посвящ ена рассмотрению  
концепции надлежащего управления  
и соблюдению его критериев орга
нами местного сам оуправления при 
предоставлении административных  
услуг. Отмечается, что внедрению  
данной концепции способствуют  
процессы демократизации, децент ра
лизации публичной власти, ад апт а
ции украинского  законодат ельст ва  
к европейскому праву, интеграции в 
европейское правовое пространство  
и т. п. Особое внимание уделено р а с 
смотрению основных стандартов  
(принципов) надлежащего уп р а в л е 
ния, соблюдение которых органами  
местного сам оуправления позволит  
лучш е предоставлять админист ра
тивные услуги: законност и, дост уп
ности, права быть услыш анны м,
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права на  обжалование, прозрачно
сти и подотчетности. Предложены  
изменения в национальное законода
тельство с целью приближ ения д ея
тельности органов местного само
уп р а влени я  концепции надлежащего  
управления .

The article is devoted to consider
ation of the concept o f  good govern
ance and compliance with  its criteria 
for local self-governm ent authorities in 
the adm inis tra tive  service provision. It 
is noted that processes o f  dem ocratiza
tion, decentralization of public a d m in 
istration, adapta tion  o f  Ukrainian leg
islation to European law, integration  
into the European legal space contribute  
to the introduction o f  good governance.  
The article draws the special attention  
to basic s tandards (principles) o f  good  
governance, compliance with which by 
local se lf-government authorities will 
enable to provide better administrative  
services: legality , accessibility, right to 
be heard, right to appeal, transparency  
and  accountability. The am endm ents  to 
the national legislation are proposed.
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