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ДЕЦЕІПРАЛІЗАЦІЯ ВЛАдИ ЯК КРОК ДО ЄВРОІІПЕГРАЦІЇ 

Пробле~tа сnроіптеграції України с .. 1ак:иусошнr папірце11 для па
шого суспі.1ьстnа . .З кожпою поnою ХІШ.1ею nиборіn або перестапаnкою 
ІІОJІітичних си;І на ксрінних .іLсржанних 110са;щх оснонни\11 1·ас~юм Е о6і

ІІJІНІ<И ~Ік наtіІІІНИ.іLІІІОЇ інтсІ·раІ(іЇ наІІІОЇ країни J(O країн Єнр()ІІсіkhІ<ОІ'О 

Союзу При розроб.1ені основних напрямів розвитку в соuіа .. 1ьній або 
економічній сфері зав.аання по сприянню та забезпеченню євроінтегра

ції обов'язково визначається як основне та пріор:итетне завдання. 

Єnроіптеграuія с nаж.1июн1 та пеобхі.аІІИ~f кроко~1 .а.:rІя нашої держа

nи, проте її сутність пеобхі.ано розтлу~tачуnати .а.:rІя пересічних гро~tа.аяп, 
jlЛI }І КИХ llC І ІрОСТО ІЮ;ІЇТИЧНС І"аСJІО. ЕнроіН'І'СІраІlЇ}І- І(С СІІриі1Н}ІТ'І'}І 

єнро1Ісіkью1х Іtінностсі1 сусІІіJІnстно\І, рсфор\іІунанн}І 11уG~Іічної а,:l\Ііні

страІtії на :шса,:щх 11ро~юрості її Jtіи;Іьності, :1Jtііkнснн}І су,:юної реформи, 

zюступ .ао правосуддя та правової цопомоги, реальний захист прав .lю

ЛІНИ, економічні перетворення. Оцнією з у\tов євроінтеграції України 

с деuентра.1і:шuія n.1ади, тобто нацаппя бі1ьшої самостійпості органам 

місцеnого са~юnрядуnання, передапня па ~1ісuя повпоnажень центра.lь
ІІих ОІJПІІІЇІІ ,:tсрЖ<tІІІЮЇ 1\ЖІ_:Lи та -шGс:ІІІСЧСІІІІИ \10)1(.;1~11\ОСТЇ ТСІНПОріа.ІІ,

JJИХ 11ЮМ<Щ в.:J<tсJюруч JН1piJJJYJШTИ JJ<tJ'a.:JJ,JJЇ JJИTШJJJИ CKOJIOMЇЧJJOJ'O, CO

uia.:JhliOI'O, фінавсоІюІ·о характеру місцсuоt\) Jtшчсвшt tl, с. 61J. 
,/l,СІ(СНТра .. Іі3аІlЇ}І Н.ІІаіШ Є НаЖJІИНИМ СТаІІОМ ЄНроінтеІ]1аІІіЇ, ОСКЇJІhІ<И 

СІІр}І \!ІОНа не на СТНЩ1СНН}І іLІЄНИХ 0р1·анш \ІІІСІ(СНОІ'О C<J.\IOHIJИiL)'HaHH}I, }11<1 

з.аатні створювати та постійно пілримувати сприятливе життєве сере.а

овише в адміністративно-територіа .. 1ьній о.аиниuі, яке необхіJне для 
розвитку територіа .. 1ьної грома.аи, її всебічного розвитку та можJІивості 
.а.1я са~юреа .. 1ізації окре~юго гро~ш.аяпипа n цій гро~шді. 

Ко:иісар Європейського союзу з питань роJширеппя і еnропей
сnкої ІІОJІітики сусі;tстна Йо1·аннсс Ган :ш}ІНИН, ІІlО ІІронс;tснни реформ 
Н НаІІр}І\ІІК)' ;LСІ(СНТра;ІЇ3<ІІLЇЇ СІІрІНІТИ\ІІС ІІІJОІІесу ЄНрОІІСіkhІ<ОЇ ЇНТСІра

UЇЇ України, оскі..1ьки uей пропес .аопоможе Україні рухатися впере.а, 

сприятиме проuесу європейської інтеn)аuії України, і, відпові.ано, 

Україна зможе .аосягнути значно кращих резу.1ьтатів ніж у минуло~tу 

[2]. Практика розюшутих країн сnіту сnі.ачить, про те, шо шляхом пі.а
nищеппя ро.1і місцеnого самоnряцуnаппя через па.ааппя йо~tу поюю

нажень та peaJІhi01X наже~ІШ НІІ~ІИНУ на р03НИПЖ УСІХ ~!аНОК а,Т(МlНІСТра

ТИ ННО-Тер~поріШІ hНОЇ OJlИ НИ І І. і СІ ІрИИТИ \ІІС J(ОСИІ'НСННІО усіх нcoGxi;lH ИХ 

ІІ.і;Іеtі СОІLЇШІ hНО-еІ<ОНОМЇЧНОІ"О р03НИТКУ тсриторіа~І І:. НОЇ І'рО\іІ<І.іШ. 
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3 VІеТОЮ І-ПіJІеНЮІ 3iH:a,Jt ІІрИНІІИІІУ )(еІ(еНТраJІі:ШІІіЇ НJІа)(И Н УкраЇні 

ІІере;(Є)ачаєтh<.:~І ннесенн!-І 3Мін J(O КонституІІ,іЇ України, ні;(rюні;rно .J(O 
~І ких місІ(ені J(ержанні а,JtміністраІІіЇ Gy;(y'І'h .11ікні;юнані. На їх місІ(і Gу

дуть утворені нові органи (префекти), які бу;:rуть виконувати контролю

ю~Іі і координуючі функції, шо дозволить створити таку систему, при 

якій бу.1о б збережено протиnаги і пе;:rопущеппя бу;:rь-якої системи по

рушення праn лю;:rей па територіях сіТІ, селищ. 11іст, райопіn, областей. 
Також у папраuьоnаному проекті змін до Конституції пропопусться 

етнорити никонанчі комітет11 на рінні оG.1rастей і раі1онін, а також rrе

ре;(ати Іюннонаженн!-І та фінансоні ресурси на Gа3они~і р-іненh- ріненn 

міста, сел:иша, села. 
Реалізація пр:инц:ипу децентралізації вла;:rи спрямована на: 

шnидке nирішення пага.lьІшх про6.1ем а;:r1Ііпістратиnпо-територі

альпої одипиuі бе3 необхідпості чекати такого рішеппя nід центру; 
підnищеппя якості прийнятих рішень па 11ісuях органами місцеnого 

самонри;tунанн!-І, оскі.ІhКИ такі рін1енни ІІр~rt-імаютhс~r ocoGa_\H1 3аІІікан
_ІІеними у Іtо:нпинно\1)1 ре3улhтаті нитрачанн!-І \Іісцених ко1нтін; 

зві.1ьнення центральних органів виконавчої влади від БІтрішення 

питань місцевого значення та збіТІьшення часу та можлrвості на врегу

лювання державних та міЖіІержавних фінансових відносин; 

забезпечеппя можлиnості оргапіn місцеnого самоnрядушшпя про

явити іпіuіатиnу та па;:rати фіпапсуnаппя тим сферам господарюnаппя, 

!-ІКІ ІІ,еІІТра.ІІ>ІІІ ОрІ'ШІИ ШЩІtИ \10ЖJІИІЮ не ІІОМІЧШІИ. 

Проте. це все тсоріи, нажа.ІІ,, ІІаІІІа реальністr, сві;tчил, ІІJЮ те, шо 

тсоріи J(ШІСЮl ні;( 11рактики, тo\try н;Іучною є J(YVІKa О. Сирої';r, 11ро те, 1110 
J(еІ(снтрсиі:шціи та єнроінтсІlJ'-'Щі!-І- ІІ,с не 11ро 3VІіни ;ю 3аконін, не 11ро 

jМіНИ J(O J<оНСТИТУІ(іЇ, І(С І ІрО ІІіННШ:Ті, ІІ,С І ІрО ІІенну І'[!У за ІІеННИМИ ІІра

БІШа:МИ всередині, тобто як .1юди ue відчувають. І ue є одна з головних 
теоре:м, які треба засвоїт:и rзl. 

Крім того. іспус ду11ка, шо питання децентралізації і nзага.1і, n пеn
ній мірі, можна nnажати супереч.lІШИ:\1 яnищем із проuесо11 сnроіпте

грації. Адже сnропейська іптеграuія с пе чи11 іншим по сnоїй суті як 
ІІ,ентралі:шцію ІІрОІ(ссу ухналснн~І НJJа)(НО-ІІШІітичних ріІІІСНh. Проти 

<)<.:таннnоr·о икра3 і нистуrrаютn рсІ'іоншІnні 11артії' Енроrrи, нілр<щжснн~r 

яких в е.lектора.lьному полі, вчергове переживає новий бум r 41. 
Отже, з теоретичної точки зору втілення принuипу децентра.1ізації в 

нашій країніс необхідним та пага.1ьІrи11, тому що дас надію па покра

шепня життя пересічного грома.Jянина, проте українські реалії лякають 

та призnодять до сумніnіn шо,;:ю якості його реалізації. 
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ЩОДО ОПОСЕРЕДКОВАНОІ НАЛЕЖНОСТІ НАдАННЯ 
ЛДМІІІІСТРЛТИВІІИХ ІІОСJІУГ ДО ФУІІКЦІЙ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

П итш 11 t}t стосош ю ~<yttpaшtittcJ,кot'O>> характеру )~i}].,tJ,J юст і JJL(ЩO :J;tій
сІІСІІІІS.І JІіІІ.СІІJУВШ 11 Ш, ІШТСІІТУВШ 11 ІИ, ІІа)ЩІІІІИ NHIIOJІiB, рссстраІtіЇ ТОЩО 
t: ;~искусійним. РсєстраІІі5-І, JtіІІСНjунаннs-t, ссртифію.ші5-І та ін. тра;rиІІій
но а;~vt1Н1СТ]1і.ПИННО-ІІраНОНОЮ наукою ]103l'JlS.litaJlИCh 1 ]103J'ЛИJ~aiOThCS.l ИК 
ск.т1адова в.тІадно-розпоря.Jчої діяльності органів державного управлін

ня. Фактично Законом України «Про адміністративні послуги» і таку 

діяльність, ЗОКрема, Ві.Jнесено ДО а.J:\tіністраТИВНИХ ПОСЛУГ r11, ЯКі, на 
думку багатьох nчених, не мають управлінського характеру. Відпоnі.Jно 
до Закону України ~<Про адміністратишrі послуп:І>> адміністративна по

с;Іуt'а - 1 ~с pcjyJt hтат 3.І~і і-·існсн нs-t н.tа,т~н их tto нно на же н h суб'єктом на,т~а н
нs-t а;~міністратинних ttoCЛJT 3а 3ашюю фі~н1чної або юри;rичної особи, 

спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків 

такої особи відповідно .JO закону. Цо адміністративних пос1уг нале
жить: ви.Jача ліцензій, дозво.тів та інших документів дозвільного харак

теру. сертифікатів, cniдouтn, атестатів, посnідчепь, реестрація [фактіn, 
суб'сктіn, праn, об'сктіn, у тому числі .1егалі"Зація суб'сктіn і актіn (доку

vtснтін), НОСТрифікаttіS.І та нсрифікаtt.іs-Іj; іНІІІі НИ}l~1 iliШlhHOCTi НС3а.,ІСЖНО 

ні;r на3ни, у рс::~у.Іthтаті ІІрона;rжснюІ }tt<иx :шінтсрссонаним фі::;ичним та 

юр~1личним ocoGa.\-1, а також об'єктам, Іt~о ttcpcGyнaютh у н.шсності, но
ло.Jінні ч:и користуванні таких осіб, на.Jається або пі.Jтверджується пев

ншо.:І юр:идичн:ий статус та/або факт. 
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