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разглеждана  като  съвкупност  от  методи  и  инструменти  за 
постигане на желан резултат по отношение на опазването на 
околната среда и като такава тя може да бъде отнесена към 
технологиите за опазване на околната среда. 

Информационната  консултираща  система  е 
високотехнологичен  продукт,  защото  ще  бъде  разработена, 
благодарение на задълбочени научни изследвания и знания в 
областта  на  опазването  на  околната  среда  и  устойчивото 
развитие. Технологията на продукта е нова и е насочена към 
решаването  на  актуални  екологични  проблеми,  каквито  са 
замърсяването  на  природата  от  индустриалните  дейности, 
последиците от нерационалното използване на земеделските 
земи,  изчерпването  на  природните  ресурси,  глобалното 
затопляне на климата и т.н. 

Иновационният аспект на системата се състои в това, че тя 
представлява  един  нов,  съвременен  и  достъпен  начин  за 
предоставяне  на  информация  за  устойчиво  планиране  и 
развитие на граничните и селски територии, който досега не е 
известен на пазара и  успешно би могъл да  се реализира на 
него. 

Потенциални  потребители  на  информационната  система 
за  мониторинг  и  устойчиво  развитие  са    малките  и  средни 
промишлени предприятия, общинските структури в страната и 
някои НПО граждански сдружения. 
Стаття надійшла до редакції  07.07.2014 р. 
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THE ACTUAL PROBLEM AREAS OF MUNICIPAL SERVICES PROVIDED LOCAL GOVERNMENT IN UKRAINE AND SOLUTIONS 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Cтаття присвячена аналізу та вивченню  муніципальних послуг в Україні. У ході проведення дослідження визначено наукове та 
практичне  співвідношення  понять  «послуги»,  «державні  послуги»,  «муніципальні  послуги»,  «адміністративні  послуги».  
Досліджена  загальна  необхідність  реформування  сфери  надання  муніципальних  послуг,  зміни  її  нормативно‐правового 
регулювання. Автор акцентує увагу на тому, що в процесі проведення  такого реформування  необхідно взяти за основу  вже 
напрацьовану європейську інституційну систему публічних послуг. 

   
Статья  посвящена  анализу  и  изучению  муниципальных  услуг  в  Украине.  В  ходе  проведения  исследования  определены 

научно‐юридическое  и  практическое  соотношение  понятий  «услуги»,  «государственные  услуги»,  «муниципальные  услуги», 
«административные  услуги».  Исследована  общая  необходимость  реформирования  сферы  предоставления  муниципальных 
услуг, изменения ее нормативно ‐ правового регулирования. Автор акцентирует внимание на том, что в процессе проведения 
такого реформирования необходимо взять за основу уже наработанную европейскую институциональную систему публичных 
услуг. 

 
This article analyzes and study of municipal services in Ukraine.  Defined  scientific,  legal  and  practical  relationship  between  the 

concepts of "services", "public services", "municipal services", "administrative services".   Investigated  the  overall  need  for  reforming 
delivery of municipal services and changing its legal regulation. The author focuses on the use of already worked out institutional system of 
the European municipal service in Ukraine. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Ключові слова: послуги, державні послуги, муніципальні послуги, адміністративні послуги. 
Ключевые слова: услуги, государственные услуги, муниципальные услуги, административные услуги. 
Key words: services, municipal services, administrative services, public services. 

Постановка проблеми  Фактичний  стан  діяльності  органів  місцевого 
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самоврядування,  низька  якість  та  неефективність  наданих 
ними  послуг,  недовіра  та  систематичний  осуд  жителів  є 
чинниками,  що  породжують  багато  запитань  як  до  самих 
посадових  осіб  органів  місцевого  самоврядування  так  і  до 
нормативно‐правового  регулювання  сфери  муніципальних 
послуг.  В  таких  умовах  необхідно  віднайти  засоби,  за 
допомогою яких буде відновлена державність та права людей 
на реальне місцеве самоврядування, як  можливість вирішення 
питань місцевого  характеру.  Виконати  вищевказані  завдання 
можливо  лише  шляхом  докорінного  реформування  органів 
місцевого  самоврядування.  При  проведенні  реформування 
основний акцент необхідно ставити на сфері надання публічних 
послуг,  адже  за  всі  роки  незалежності  України  не  існувало 
чіткого    механізму  надання  таких  послуг.  Крім  того,  велика 
кількість видів послуг, які за своєю природою можуть надавати 
виключно  органи  місцевого  самоврядування,  надаються 
органами державної влади, які перебрали на себе ці функції, не 
маючи  змістовної  та  повної  інформації  про  фактичний  стан 
питань, які потребують вирішення на місцях. Беручи за основу 
європейський  досвід,  необхідно  визначити  чисельність  таких 
послуг,  а  також  взяти  за  основу  правові  та  технологічні 
механізми  їх  надання. Протягом останніх  років представники 
владних структур все частіше озвучують думки, що стосуються 
реформування  органів  місцевого  самоврядування  шляхом 
зосередження влади на місцях, але наразі це залишається на 
рівні  розмов  та  дискусій,  що  негативним  чином  впливає  на 
отримання  муніципальних  послуг  населенням.  Саме  тому 
актуальним є вивчення питання муніципальних послуг. 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Детально  та  всебічно  вивчив  проблематику  надання 

публічних  муніципальних  послуг  Скороход  О.  П.  в  своїй 
науковій    праці  «Надання  послуг  населенню  органами 
місцевого  самоврядування  як  пріоритети  діяльності  місцевої 
громади», визначивши площину проблем в цій сфері  та шляхи 
їх вирішення [5].  

Аналіз,  змісту  і    класифікація  публічних  послуг,  питання 
стандарту та ознак державних послуг, наводять в своїх працях в 
цілому приділяють В.М. Сороко [10],  Поляк, О. В. [11] 

В. П. Тимощук [6] детально розкрив зміст адміністративних 
послуг, поняття, види та  ознаки, висвітлив зарубіжний досвід  
адміністративних  процедур,  визначив  зміст  адміністративних 
послуг. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Аналіз наукової площини сфери послуг дає чітке розуміння та 
уявлення  про  те,  що муніципальні  послуги  залишились  поза 
дослідженнями,  що  в    свою  чергу  зумовило  неефективність 
нормативного регулювання та низький рівень якості  надання 
цих  послуг.  

 
Мета статті 

Метою статті є дослідження та узагальнення муніципальних 
послуг;  аналіз  понять  «послуги»,  «державні  послуги», 
«муніципальні  послуги»,  «адміністративні  послуги», 

визначення  потреби  реформування  сфери  надання 
муніципальних послуг.  

 
Виклад основного матеріалу 

Україна  є  демократичною,  правовою  державою,  в  якій 
визнається  і  гарантується  місцеве  самоврядування.  Місцеве 
самоврядування  є  правом  територіальної  громади  ‐  жителів 
села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів 
кількох  сіл,  селища  та  міста,  самостійно  вирішувати  питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів України.  

Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування 
в порядку, встановленому законом, безпосередньо або через 
органи  місцевого  самоврядування:  сільські,  селищні,  міські 
ради та їх виконавчі органи. Органи місцевого самоврядування 
в  межах  повноважень,  визначених  законом,  приймають 
рішення,  які  є  обов'язковими  до  виконання  на  відповідній 
території.  [1, 2]  Велика  територія,  аграрна  та 
сільськогосподарська  спрямованість  економічного  сектору, 
менталітет  українців  –  все  це  дає  потужний  поштовх  для 
розвитку самостійності територіальних громад в Україні. 

Для  того,  щоб  охарактеризувати  сферу  публічних  послуг, 
окреслити  основні  принципи  їх  надання,  необхідно  дати 
визначення  та  співставити  такі    поняття,  як:  «послуги», 
«державні послуги», «адміністративні послуги», «муніципальні 
послуги», «публічні послуги».  

У  науковій  літературі  можна  зустріти  різні  визначення 
поняття "послуга". 

При  розкритті  поняття  "послуга",  насамперед,  варто 
звернутися до етимології даного  терміна. Послуга  ‐ особлива 
споживча  вартість  процесу  праці,  виражена  в  корисному 
ефекті,  що  задовольняє  потреби  людини,  колективу, 
суспільства. [12, c. 2] 

Послуга  це  дії,  результат  яких  споживається  в  процесі  їх 
надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь 
іншої особи.  

Науковець‐цивіліст  І.  В.  Жилінкова  під  послугою  розуміє 
"певне  нематеріальне  благо,  яке  надається  однією  особою 
(виконавцем)  і  споживається  іншою  особою  (замовником)  у 
процесі  вчинення  виконавцем  певних  дій  або  здійснення 
певної  діяльності".  Вчена  стверджує,  що  для  всіх  послуг 
характерним є те, що вони:  

1)  мають  нематеріальний  характер,  а  їх  результат  не 
набуває врегульованого вигляду;  

2)  тісно  пов'язані  з  особою  виконавця  та  процесом 
вчинення ним певних дій (здійснення певної діяльності);  

3) не збігаються  із самими діями (здійсненням діяльності) 
виконавця, а існують як окреме явище ‐ певне нематеріальне 
благо [16, 4]. 

В.  П.  Тимощук  визначає  послуги  як  діяльність  щодо 
задоволення  певних  потреб  особи,  яка  здійснюється  за 
ініціативою особи, на її прохання [5]. 

Сьогодні  на  законодавчому  рівні  існує  багато  визначень 
поняття  послуги,  зокрема,  в  Законах  України:  "Про 
громадянство",  "Про  органи  реєстрації  актів  громадянського 
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стану",  "Про  імміграцію",  "Про  стандартизацію",  "Про 
ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності",  "Про 
закупівлю  товарів,  робіт  і  послуг  за  державні  кошти",  "Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг" та інших. 

Публічні послуги ‐ це всі послуги, що надаються публічним 
(державним та самоврядним) сектором або іншими суб’єктами 
за рахунок публічних коштів [5].  

Державні  послуги  –  це  послуги,  що  надаються  органами 
державної  влади  (насамперед,  виконавчої)  та  державними 
підприємствами,  установами  й  організаціями.  До  числа 
державних  послуг  відносяться  також  послуги,  які  надаються 
недержавними  організаціями  в  порядку  виконання 
делегованих  повноважень  тощо.  У  цьому  випадку  на  перше 
місце  для  визначення  природи  послуги  ставиться  не 
безпосередній  суб’єкт  її  надання,  а  суб’єкт,  який  несе  за  це 
відповідальність  та  джерело  фінансування  надання  даного 
виду послуг, тобто вид бюджету. [6] 

В.П. Тимощук підкреслює, що  адміністративні послуги – це 
частина публічних послуг, які надаються органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування  і надання яких 
пов’язане з реалізацією владних повноважень.  «Муніципальні 
послуги    –  це  послуги,  що  надаються  органами  місцевого 
самоврядування  та  комунальними  підприємствами, 
установами, організаціями» [7]. З огляду на цю позицію, можна 
зробити  об’єктивний  висновок,  що  поняття  «адміністративні 
послуги»  є  ширшим,  включає  в  себе  послуги,  що  надаються 
органами державної, зокрема,  виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування. Поняття ж «муніципальні послуги» 
охвачує  лише  послуги,  що  надаються  різними  органами,  що 
виконують  делеговані  повноваження  на  місцях.  Це  органи 
місцевого  самоврядування,  комунальні  підприємства, 
установи, організації. Логічним є той факт, що органи місцевого 
самоврядування,  комунальні  підприємства  та  установи  є 
структурами,  що  мають  особливу  правову  та  інституційну 
основу,  а  отже  і  послуги, що  ними  надаються    повинні  бути 
чітко визначені  в законодавчій площині. 

Якщо  говорити  про  приватний  сектор  надання  послуг,  то 
якість таких послуг  набагато вища ніж в державному секторі, а 
отже  суб’єкт,  що  надає  послугу  матеріально  зацікавлений  в 
такій  якості,  а  також  зацікавлений  в  тому,  щоб  відбулось 
збільшення  кількості  клієнтів,  що  можливе  лише  високим  
показником  якості  та  доступності  послуг,  що  надаються. 
Оцінюючи сферу державних та муніципальних послуг, виникає 
багато  запитань  стосовно  їх  ефективності,  кількості  та 
нормативно‐правової регламентації. 

Найбільш  повну  загальну  площину  проблем  у  сфері 
публічних  послуг,  що  надаються  органами  місцевого 
самоврядування,  на  наш  погляд,    розкрив    Скороход  О.П.  в 
своїй  праці «Надання  послуг  населенню  органами місцевого 
самоврядування як пріоритет діяльності місцевої громади». Він 
визначив наступні: 

1. Неунормованість  питання  розподілу  послуг,  що 
надають органи місцевого самоврядування, – на обов’язкові та 
не обов’язкові, платні та безоплатні.  

2. Відсутність єдиної система сертифікації та стандартизації 
муніципальних послуг. 

3. Відсутність  єдиного  законодавчого  акту,  що 
регламентував би процедуру взаємовідносин органів влади та 
громадян;  визначав  право  та  обов’язок  органів  виконавчої 
влади  та  місцевого  самоврядування  спрямовувати  свою 
діяльність  на  задоволення  потреб  людини  через  надання 
відповідних  послуг;  наводив  перелік  обов’язкових 
муніципальних послуг; визначав стандарти їх якості.   

4. Невідповідність  норм,  за  якими  існує  сфера  надання 
послуг України загальновизнаним‐європейським.  

5. Відсутність  унормуваваного  на  законодавчому  рівні 
права та обов’язку органів місцевого самоврядування надавати 
послуги  громадянам  у  межах  повноважень,  визначених 
відповідним законом.  

6. Відсутність  встановлення    стандартів  якості 
адміністративних  послуг  та  визначення    органів,  які  повинні 
здійснювати нагляд та контроль за їх дотриманням [5]. 

До  цих  проблем    вважаємо  за  доцільне  долучити  ще 
декілька,  які  на  наш  погляд,  також  мають  місце  в  процесі 
реалізації  права  громадян  на  отримання  публічних  послуг  в 
органах  місцевого  самоврядування  та  потребують  негайного 
вирішення: 

1. Посадові  особи  органів місцевого  самоврядування  не 
оприлюднюють  інформацію  про  повний  спектр  публічних 
послуг,  що  надаються.  Через  це  населення  навіть  і  не  має 
уявлення про свої законні права. 

2. Працівники,  органів місцевого  самоврядування    часто 
не  виконують  свої  обов’язки  та  з  різних  причин  неякісним 
чином  надають населенню публічні послуги, що свідчить про 
нівеляцію  відповідальності  посадовців  за  невиконання  своїх 
обов’язків.  

3. Незручність  розташування  органів  місцевого 
самоврядування,  що  унеможливлює  отримання  послуг 
населенням. 

4. Відсутність  в  Законі  України  «Про  місцеве 
самоврядування»  та  інших  вітчизняних  нормативно‐правових 
актів таких послуг, як: 
� захист навколишнього середовища; 
� управління водними ресурсами та водозабезпечення; 
� функціонування місцевого громадського транспорту;  
�  пожежна охорона;  
�  забезпечення громадської безпеки; 
� захист прав меншин;  
� фінансова  участь  у  державному/приватному 

підприємництві ; 
� зростання/збереження рівня зайнятості; 
� управління  загальною  початковою  школою, 

забезпечення  й  утримання  викладацького  чи  службового 
персоналу; 
� будівництво й оплата утримання середніх шкіл; 
� управління  середньою  школою,  забезпечення  й 

утримання викладацького чи службового персоналу тощо. 
5. Відсутність  єдиного  кодифікованого  нормативно‐
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правового акту, що стосується прав територіальних громад. 
6. Недієвість  законодавства.  Закон  України  «Про 

адміністративні  послуги»  від  25.08.2013  року  визначає 
адміністративні  послуги,  як  результат  здійснення  владних 
повноважень  суб’єктом  надання  адміністративних  послуг  за 
заявою  фізичної  або  юридичної  особи,  спрямований  на 
набуття,  зміну  чи  припинення  прав  та/або  обов’язків  такої 
особи відповідно до закону. Суб’єкт  надання адміністративної 
послуги  ‐  орган  виконавчої  влади,  інший  державний  орган, 
орган  влади  Автономної  Республіки  Крим,  орган  місцевого 
самоврядування,  їх  посадові  особи,  уповноважені  відповідно 
до закону надавати адміністративні послуги. [3] З цього слідує, 
що  законодавець  на  законодавчому  рівні  не  виділив 
муніципальні  послуги  із  площини  адміністративних.  Взагалі 
категорія  «муніципальні»  не  зустрічається  в  змісті  
вищеназваного  документу,  що  за  великим  рахунком  
породжує  відсутність  декларації  муніципальних  послуг  та 
наступну неякість таких послуг. 

Дещо  оманливою  є  також  і  дія  Закону  України  «Про 
соціальні послуги». Визначаючи фактично тільки два суб’єкта‐
надавача  соціальних  послуг  стаття  5  даного  закону  визначає 
наступні види послуг, що повинні ними надаватись: соціально‐
побутові  послуги,  психологічні  послуги,  соціально‐педагогічні 
послуги,  соціально‐медичні  послуги,  соціально‐економічні 
послуги, юридичні  послуги,  послуги  з    працевлаштування.  [4] 
Аналізуючи  фінансовий  стан  бюджетів  органів  місцевого 
самоврядування,  дотації  з  державного  бюджету,  що 
стосуються  соціальної  сфери  та  природу  людини  можна 
зробити висновок про те, що  фахівець із соціальної роботи чи 
соціальний  робітник  виконуючи  свої  безпосередні  обов’язки 
повинен бути роботодавцем, юристом, медиком, психологом, і 
що  найцікавіше,  благодійною  організацією.  Зміст 
вищевикладеного  дає  суттєві  підстави  сумнівів  стосовно 
дієвості      Закону  України  «Про  соціальні  послуги»  і  Закону 
України «Про адміністративні послуги». 

З метою ефективної реалізації реформи органів місцевого 
самоврядування,  збільшення  якості  надання  потрібних 
населенню  публічних  послуг  вважаємо  за  доцільне 
затвердження на законодавчому рівні та практичне втілення та 
виконання наступних заходів: 

1. Необхідно  унормувати  на  законодавчому  рівні 
обов’язок органів місцевого самоврядування надавати послуги 
громадянам  у  межах  повноважень,  визначених  відповідним 
законом. 

2. Розробити  Проект  Закону  України  «Про  муніципальні 
послуги»,  в  якому,  зокрема,  передбачити,  що  загальними 
принципами  надання  адміністративних  послуг  мають  бути 
законність,  оперативність,  загальнодоступність  інформації, 
мінімізація  необхідних  для  отримання  послуг  документів  та 
процедурних  дій,  гарантія  відповідальності  суб’єктів,  що 
надають адміністративні послуги. 

3. Встановити стандарти якості адміністративних послуг та 
визначити органи, які повинні здійснювати нагляд та контроль 
за їх дотримання. 

4. Перспективним  напрямом  подальших  наукових 
досліджень  є  вивчення  питань  з  розроблення  реєстру 
обов’язкових  та  додаткових  муніципальних  послуг,  а  також 
уніфікації  та  затвердження  переліків  платних  послуг,  які 
надаватимуться  органами  державної  влади  та  місцевого 
самоврядування тощо. 

5. Встановлення  в  законодавчих  актах    наступних  
принципів, надання публічних послуг: 

5.1.  Принцип доцільності та оптимальності. Чисельність та 
розташування  органів  місцевого  самоврядування  повинні 
відповідати територіальному  розташуванню населення та бути 
оптимальним  відповідно  до  кількості  населення.  Кожен 
повинен мати реальну та безперешкодну можливість доступу 
до органів місцевого самоврядування; 

5.2. Принцип зручності та дебюрократії. Відповідні служби 
органів  місцевого  самоврядування,  що  надають  послуги 
населенню  повинні  організувати  свою  роботу  таким  чином, 
щоб  особа,  яка  звернулась  за  допомогою  в  найкоротший 
термін, в найпростіший спосіб та без бюрократичних перепон 
мала можливість вирішити свої проблеми та негаразди;  

5.3.  Принцип  прозорості  та  інформаційної  відкритості. 
Працівники  органів  місцевого  самоврядування,  що  є 
відповідальними  за  надання  населенню  публічних  послуг 
зобов’язані  оприлюднювати  інформацію  про  такі  послуги  в 
засобах масової інформації та в інший спосіб, що не суперечить 
чинному  законодавству.  Органи,  що  здійснюють  нагляд  і 
контроль  за  діяльністю  органів  місцевого  самоврядування 
повинні  оприлюднювати факти  порушень  процедур  надання 
послуг  в засобах масової інформації; 

5.4.  Професійність.  Базові  адміністративні  та  соціальні 
послуги  повинні  надаватися  фаховими  працівниками,    що  
приймаються на посади шляхом проведення об’єктивного та 
неупередженого  конкурсу.  Працівник  повинен  володіти 
відповідними  професійними  вміннями  та  навичками,  бути 
добре  обізнаний  у  відповідних  поняттях  та  категоріях  що 
стосуються  його  кваліфікації,  сумлінно,  точно  й  неухильно 
виконувати свої обов’язки.  

6. Необхідно включити в перелік публічних послуг, послуги, 
які  необхідні  населенню,  а  саме:    захист  навколишнього 
середовища;  управління  водними  ресурсами  та 
водозабезпечення;  функціонування  місцевого  громадського 
транспорту;      пожежна охорона;      забезпечення  громадської 
безпеки;  захист  прав  меншин;    фінансова  участь  у 
державному/приватному  підприємництві;    зростання 
(збереження)  рівня  зайнятості;  управління  загальною 
початковою  школою,  забезпечення  й  утримання 
викладацького чи службового персоналу; утримання середніх 
шкіл;  управління  середньою  школою,  забезпечення  й 
утримання викладацького чи службового персоналу тощо. 

 
Висновки 

Аналізуючи дослідження сфери муніципальних послуг, стає 
зрозумілою  негайна  значущість  докорінного  реформування 
органів місцевого самоврядування та сфери публічних послуг. 
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Таке  реформування  буде  ефективним,  тільки  шляхом 
децентралізації  влади,  законодавчої  декларації  окремого 
нормативно‐правового  інституту,  що  стосується  сфери 
публічних послуг  та  кодифікації  законодавства, що  стосується 
повноважень територіальних громад.  
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