
Пропозиції 
щодо визначення повноважень ОМС 

у новій редакції

з урахуванням Концепції щодо внесення змін до законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та «Про місцеві державні адміністрації» 



Умови, ураховані під час розробки пропозицій:

1. Розробка законопроектів здійснюється з урахуванням положень чинної

Конституції України.

2. Пропозиції розробляються з урахуванням змін у адміністративно-

територіальному устрої України (укрупнення базового та субрегіонального

рівнів АТУ).

3. Пропонуються нові редакції законів України «Про місцеве самоврядування в

Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», а не часткові правки до

існуючих текстів.

4. Законопроекти будуються з урахуванням необхідності приведення

законодавства України у відповідність Європейській хартії місцевого

самоврядування.

5. У законопроекті буде передбачено достатній період для завершення

адміністративно-територіальної реформи та заходи для забезпечення

безперебійної діяльності усіх суб’єктів владних повноважень у перехідний

період, а також додатковий час для створення та уведення у дію електронних

реєстрів, кодифікаторів та інших допоміжних сервісів.



Види повноважень ОМС громади (як є)

1) власні повноваження – вичерпний перелік міститься як у законі
про МС, так і у численній кількості спеціальних законів;

2) делегованими називають:

 повноваження органів виконавчої влади, надані ОМС законом;

 повноваження ОМС, які передаються відповідним місцевим
державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

 повноваження, які сільські та селищні ради передають районним
або обласним радам



Види повноважень ОМС громади (пропонується)

1) власні повноваження - направлені на забезпечення середовища
життєдіяльності громад(и), а також вирішення питань місцевого
значення, не віднесених до компетенції держави;

2) делеговані повноваження - передбачають надання публічних
послуг, гарантованих державою, поділяються на 2 різновиди:

- закріплені, передбачають надання публічних послуг, щодо яких
держава визначає спосіб та порядок їх надання (стандарт якості не
встановлюється). Наприклад, повноваження у сфері позашкільної
та мистецької освіти

- передані, передбачають надання публічних послуг, щодо яких
держава визначає спосіб, порядок їх надання та стандарт якості
послуг. Наприклад, повноваження у сфері базової середньої освіти



При цьому:

1) У новому законі про МС закріплюються принципи розмежування 
повноважень держави та МС, критерії та принципи передачі повноважень 
від держави ОМС;

2) Відповідно до ст. 4 ЄХМС у законі про МС закріплюється принцип, згідно з 
яким рада громади в межах закону має право вільно вирішувати будь-яке 
питання, яке не вилучене зі сфери її компетенції і вирішення якого не 
доручене жодному іншому органу (це не суперечить ч. 2 ст. 19 Конституції 
України у чинній редакції);

3) Перелік власних повноважень ОМС громади, які виконуються ними у 
обов’язковому порядку, визначається законом;

4) ОМС базового рівня отримують однакові повноваження з урахуванням змін 
у адміністративно-територіальному устрої;

5) Повноваження районних та обласних рад розмежовуються між собою і 
визначаються виключно законами;

6) Закон визначає перелік питань (сфер), вирішення яких не може бути 
віднесено до повноважень місцевого самоврядування. 



Розмежування сфер повноважень

Екстериторіальні Територіальні

Питання державного значення Питання місцевого значення

ОМСМДА + ТО ЦОВВ

Оборона Безпека Соціальний захист
Повна 

загальна 
середня освіта

Дошкільна 
освіта

Благоустрій

ЦОВВ

Сфери компетенції – для прикладу:



Забезпечення ресурсами

Власні повноваження забезпечуються шляхом закріплення
за ОМС місцевих податків та зборів, інших ресурсів,
необхідних для здійснення власних повноважень ОМС

Закріплені повноваження забезпечуються шляхом
закріплення за місцевими бюджетами частини
загальнодержавних податків, по яких здійснюється
фінансове вирівнювання

Передані повноваження забезпечуються через передачу
прямих трансфертів до місцевих бюджетів. Обсяг
трансфертів забезпечує виконання норм та показників,
визначених стандартом послуги



Критерії делегування повноважень

Повноваження є державним, якщо публічна послуга, на виконання 
якої встановлене відповідне повноваження потребує визначення 

стандарту АБО єдиного підходу до способу надання цієї послуги на 
національному рівні

Таке повноваження може бути делеговано ОМС за наявності 2-х умов 
у сукупності:

1) публічна послуга може бути максимально ефективно та економно
надана саме ОМС, а не органом держави;

2) делегування повноважень ОМС зробить публічну послугу більш 
доступною та зручною для споживача

Делеговані повноваження визначаються тільки у секторальних 
законах і не дублюються у ЗУ про МС

До обговорення: Пропонується створити електронний перелік 
(кодифікатор) повноважень



Принципи делегування повноважень

1) законність (повноваження встановлюються, скасовуються, змінюються тільки 
законом);

2) валідність (стандарти та/або порядок надання, індикатори оцінки якості публічних 
послуг встановлені державою ДО початку консультацій з ОМС щодо їх делегування та 
бути предметом обговорення під час їхньої передачі на інший рівень);

3) спроможність (є мінімальні вимоги до спроможності ОМС у відповідній сфері, всі ОМС 
одного рівня мають достатні ресурси для виконання цього повноваження);

4) субсидіарність (повноваження передається від держави на той рівень ОМС, на якому 
воно може бути здійснено максимально ефективно та економно, а публічна послуга 
отримана у максимально зручному режимі для споживача);

5) повсюдність (юрисдикція ОМС базового рівня охоплює усю територію України);
6) стабільність (запроваджено обов’язкові консультації ОМС та держави щодо 

делегування повноважень – діють санкції за порушення; передача повноважень 
посеред бюджетного року, зміна відповідних рішень частіше, ніж раз на 3 роки, не 
допускається);

7) організаційна автономія (ОМС в рамках закону самі визначають спосіб виконання 
повноважень і формують власну організаційну структуру);

8) відповідальність (ОМС несе відповідальність за виконання делегованого 
повноваження, невиконання повноваження дозволяється тільки у передбачених 
законом випадках)



Передача виконання повноважень між ОМС

1) Передача повноважень ОМС на горизонтальному рівні
здійснюється виключно на підставі договорів про співробітництво
територіальних громад. Передача делегованих повноважень
одним ОМС іншому не допускається;

2) Передача повноважень між рівнями ОМС не передбачається;
Варіант до обговорення: Окремі, визначені законом,
повноваження ОМС громади може виконувати ОМС вищого
рівня (районний чи обласний рівень) з урахуванням принципу
субсидіарності. Для цього між радою громади та радою вищого
рівня укладається адміністративний договір. На законодавчому
рівні закріплюється механізм проведення відповідного діалогу
між ОМС.

3) Законом встановлюються сфери компетенції, виконання
повноважень у яких не може передаватись між ОМС



Організаційні повноваження

Як є зараз Що пропонується

Організаційні повноваження ОМС 
«розпорошені» по усьому тексту 
закону та не мають єдиної логіки: 

окремі з них описані досить 
розпливчато, а окремі – надмірно 

деталізовані.
Наприклад:

 заслуховування звіту сільського, 
селищного, міського голови про 

діяльність виконавчих органів ради
<…> (п. 9 ч. 1 ст. 26);

 утворення місцевих фондів фінансової 
підтримки кінематографії, у тому 

числі програм грантової, конкурсної 
або позаконкурсної підтримки 

кінематографії, визначення умов та 
порядку використання цих фондів

(п. 25-1 ч. 1 ст. 26)

Організаційні повноваження ОМС 
мають бути виписані окремо та більш 

широко, аби гарантувати 
організаційну автономію ОМС та 

можливість пристосувати діяльність 
рад до місцевих потреб
Зокрема, пропонується 

віднести до виключної компетенції ради
вирішення усіх питань внутрішньої 

організації діяльності ОМС, у т.ч., щодо 
затвердження виконавчих органів ради, 

загальної чисельності апарату ради та її 
виконавчих органів, розподілу 

повноважень між радою, головою та її 
виконавчими органами, призначення на 

посади та звільнення посадових осіб 
місцевого самоврядування, з урахуванням 

приписів законодавства



Організаційні повноваження (2)

Як є зараз Що пропонується

Законом жорстко розмежовано 
повноваження виключної компетенції 

ради базового рівня та власні 
(самоврядні) повноваження її 

виконавчих органів
При цьому порядок вирішення радами 

питань організаційного характеру 
визначається також секторальними 

законами та численними підзаконними 
актами 

Наприклад: 
 законодавство у сфері благоустрою, 

Типові правила благоустрою та Типові 
правила розміщення зовнішньої реклами, 

які визначають, які рішення має 
приймати рада, а які – її виконавчі 

органи, хоча це повністю повноваження 
власної компетенції місцевого 

самоврядування

Передбачити можливість ради 
громади більш вільно визначати 

порядок організації власної 
діяльності, приймаючи рішення про 

розподіл повноважень та сфер 
компетенції між своїми органами. 

При цьому доцільно на рівні закону 
закріпити перелік повноважень, які 

можуть вирішуватись виключно 
радою.

Зокрема, це питання:
 планування та затвердження 

місцевого бюджету;
 розпорядження комунальним майном 

та іншими місцевими ресурсами;
 затвердження Статуту, стратегії 

розвитку ТГ, нормативних актів, які 
визначають порядок реалізації 

повноважень ради чи її виконавчих 
органів



Секторальні повноваження

Як є зараз Що пропонується

 Секторальні повноваження 
закріплені як у законі про МС (див., 

наприклад, окремі пункти ст. 26, 
ст.ст. 27-40, 43-33 чинного закону), 
так і у секторальних законах (понад 

700 законодавчих актів);
 Це стосується як власних, так і 

делегованих повноважень ОМС;
 Найменування напрямків 

фінансування повноважень ОМС не 
кореспондується із юридичним 
визначенням цих повноважень;
 Розподіл фінансів не завжди 

відповідає реальним 
повноваженням, закріпленим у 
законі, що потребує постійного 

втручання фінансових органів «у 
ручному» режимі

 Власні секторальні повноваження 
рад базового рівня визначити більш 
широко безпосередньо у законі про 

МС, передбачивши право вирішувати 
будь-які питання у відповідній сфері, 
не віднесені до компетенції іншого 

органу публічної влади;
 Делеговані повноваження 

розподілити на закріплені та 
передані та визначати їх тільки у 

секторальних законах з урахуванням 
принципу розподілу повноважень 

між МС та державою;
 Для зручності запровадити 

електронний перелік повноважень;
 Привести у відповідність розподілу 

повноважень у публічній сфері їх 
фінансове забезпечення



Сфера освіти
муніципалітет район область

власні • Місцеві програми, заходи та заклади у сфері 
освіти

• Місцеві програми, заходи та 
заклади у сфері освіти (районні 
заходи та заклади)

• Місцеві програми, заходи та заклади 
у сфері освіти (обласні заходи та 
заклади)

Закріплюється у Законі про МС

• вирішення питань щодо підтримки освіти на 
території ТГ (обов’язкових повноважень немає)

• управління закладами освіти 
спільної власності ТГ району

• управління закладами освіти спільної
власності ТГ області

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Дошкільна освіта
• Загальноосвітні навчальні заклади (крім шкіл-

інтернатів) (крім зарплати)
• Виховання дітей-сиріт в дитячих будинках 

(крім зарплати)
• Позашкільна освіта
• Школи естетичного виховання
• Методичне забезпечення навчальних закладів
• Інклюзивно-ресурсні центри 
• Вищі навчальні заклади (м.Київ)
• ПТУ (на території міст – обласних центрів)

(оплата послуг на умовах регіонального 
замовлення)

• Підвищення кваліфікації, післядип. освіта

• Дошкільна освіта
• Загальноосвітні навчальні заклади 

(крім шкіл-інтернатів) (крім 
зарплати)

• Виховання дітей-сиріт в дитячих 
будинках (крім зарплати)

• Позашкільна освіта (районні заходи 
та заклади)

• Школи естетичного виховання 
(районні заклади)

• Методичне забезпечення районних 
навчальних закладів

• Інклюзивно-ресурсні центри 
районного рівня

• Вищі навчальні заклади
• Підвищення кваліфікації, 

післядипломна освіта

• Загальноосвітні школи-інтернати 
(крім зарплати)

• Виховання дітей-сиріт в обласних 
дитячих будинках (крім зарплати)

• Позашкільна освіта (обласні заходи 
та заклади)

• ПТУ (оплата послуг на умовах
регіонального замовлення)

• Вищі навчальні заклади
• Підвищення кваліфікації, 

післядипломна освіта
• Методичне забезпечення 

навчальних закладів

передані • Загальноосвітні навчальні заклади (крім шкіл-
інтернатів) (зарплата)

• Виховання дітей-сиріт в дитячих будинках  
(зарплата) 

• Інші програми, заходи та заклади
• ПТУ (на території міст – обласних центрів)

(оплата послуг на умовах державного 
замовлення)

• Загальноосвітні навчальні заклади  
(крім шкіл-інтернатів)  (зарплата)

• Виховання дітей-сиріт в дитячих 
будинках району (зарплата)

• Інші програми, заходи та заклади
(районні заходи та заклади)

• Загальноосвітні школи-інтернати 
(зарплата)

• Виховання дітей-сиріт в обласних 
дитячих будинках (зарплата)

• ПТУ (на умовах державного 
замовлення)

• Інші програми, заходи та заклади
(обласні заходи та заклади)



Сфера освіти 
(окремі пропозиції секторального експерта до обговорення)

• Пропонується обговорити питання щодо фінансування зарплати педпрацівників
дошкільної освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

• Фінансування ПТУ пропонується передати виключно на обласний рівень (на сьогодні
ПТУ фінансуються з обласних бюджетів та бюджетів міст обласних центрів)

• В процесі доопрацювання необхідно привести у відповідність типи закладів освіти, що
забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до нового Закону
«Про повну загальну середню освіту», та відповідним чином розмежувати
фінансування закладів за рівнями місцевих бюджетів

• Школи естетичного виховання перенесено в галузь «Культури»

• Фінансування підвищення кваліфікації педпрацівників пропонується здійснювати лише 
з обласного бюджету (відповідно до ст.66 Закону «Про освіту»)



Сфера освіти (з урахуванням пропозицій)
муніципалітет район область

власні • Місцеві програми, заходи та заклади у сфері освіти • Місцеві програми, заходи та заклади у 
сфері освіти (районні заходи та 
заклади)

• Місцеві програми, заходи та заклади у 
сфері освіти (обласні заходи та заклади)

Закріплюється у Законі про МС

• вирішення питань щодо підтримки освіти на 
території ТГ (обов’язкових повноважень немає)

• управління закладами освіти спільної
власності ТГ району

• управління закладами освіти спільної
власності ТГ області

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Дошкільна освіта (крім зарплати педпрацівників) 
[потребує обговорення]

• Заклади загальної середньої освіти (крім 
спеціальних закладів загальної середньої освіти) 
(крім зарплати педпрацівників)

• Дитячі будинки, інклюзивно-ресурсні центри (крім 
зарплати педпрацівників)

• Позашкільна освіта
• Методичне забезпечення навчальних закладів
• Міжшкільні ресурсні центри
• Вищі навчальні заклади (м. Київ)
• ПТУ (на території міст – обласних центрів) (оплата 

послуг на умовах регіонального замовлення)
• Підвищення кваліфікації, післядипломна освіта

• Дошкільна освіта
• Загальноосвітні навчальні заклади (крім 

шкіл-інтернатів) (крім зарплати)
• Дитячі будинки (крім зарплати 

педпрацівників)
• Позашкільна освіта (районні заходи та 

заклади)
• Методичне забезпечення районних 

навчальних закладів
• Інклюзивно-ресурсні центри районного 

рівня
• Вищі навчальні заклади
• Підвищення кваліфікації, 

післядипломна освіта

• Спеціальні заклади загальної середньої 
освіти (крім зарплати педпрацівників)

• Дитячі будинки, навчально-реабілітаційні 
центри (крім зарплати педпрацівників)

• Позашкільна освіта (обласні заходи та 
заклади)

• ПТУ (оплата послуг на умовах 
регіонального замовлення)

• Вищі навчальні заклади
• Підвищення кваліфікації, післядипломна 

освіта
• Методичне забезпечення навчальних 

закладів

передані • Дошкільна освіта (зарплата педпрацівників) 
[потребує обговорення]

• Заклади загальної середньої освіти (крім 
спеціальних закладів загальної середньої освіти) 
(зарплата педпрацівників)

• Дитячі будинки, інклюзивно-ресурсні центри 
(зарплата педпрацівників)

• Інші програми, заходи та заклади
• ПТУ (на території міст – обласних центрів) (оплата 

послуг на умовах державного замовлення)

• Загальноосвітні навчальні заклади  
(крім шкіл-інтернатів)  (зарплата)

• Дитячі будинки (зарплата 
педпрацівників)

• Інші програми, заходи та заклади 
(районні заходи та заклади)

• Спеціальні заклади загальної середньої 
освіти (зарплата педпрацівників)

• Дитячі будинки, навчально-реабілітаційні 
центри (зарплата педпрацівників)

• ПТУ (на умовах державного замовлення)
• Інші програми, заходи та заклади 

(обласні заходи та заклади)



Сфера охорони здоров’я
муніципалітет район область

власні • Місцеві програми, заходи та заклади у сфері 
охорони здоров’я

• Місцеві програми, заходи та 
заклади у сфері охорони здоров’я 
(районні заходи та заклади)

• Місцеві програми, заходи та заклади у 
сфері охорони здоров’я (обласні заходи та 
заклади)

Закріплюється у Законі про МС

• вирішення питань щодо підтримки охорони 
здоров’я на території ТГ (обов’язкових 
повноважень немає)

Відсутні? Відсутні?

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Первинна медична допомога (комунальні послуги та 
енергоносії, місцеві програми понад обсяг мед. 
гарантій)

• Вторинна медична допомога (комунальні послуги та 
енергоносії, місцеві програми понад обсяг мед. 
гарантій) 

• Інформаційно-методичне забезпечення
• Програми і централізовані заходи (цукровий діабет, 

онкологія, СНІД, туберкульоз, реімбурсація тощо)
• Інші державні програми та заходи у сфері охорони 

здоров'я 

• Первинна медична допомога 
(комунальні послуги та енергоносії, 
місцеві програми понад обсяг мед. 
гарантій)

• Bторинна медична допомога у 
районних закладах (комунальні 
послуги та енергоносії, місцеві 
програми понад обсяг мед. 
гарантій)

• Програми і централізовані заходи 
(цукровий діабет, онкологія, СНІД, 
туберкульоз, реімбурсація тощо)

• Інші державні програми та заходи у 
сфері охорони здоров’я (районні 
заходи та заклади)

• Вторинна* та третинна медична допомога у 
обласних закладах (комунальні послуги та 
енергоносії, місцеві програми понад обсяг 
мед. гарантій)

• Санаторно-курортна допомога населенню, 
медико-соціальний захист дітей-сиріт

• Банки крові, МСЕК, інформаційно-методичне 
забезпечення

• Програми і централізовані заходи (цукровий 
діабет, онкологія, СНІД, туберкульоз, 
реімбурсація тощо)*

• Екстрена та швидка медична допомога
• Інші державні програми та заходи у сфері 

охорони здоров'я (обласні заходи та 
заклади)

передані • Первинна медична допомога (НСЗУ – крім 
комунальних послуг та енергоносіїв)

• Вторинна медична допомога (крім комунальних 
послуг та енергоносіїв)

• Програми і централізовані заходи (цукровий діабет, 
онкологія, СНІД, туберкульоз, реімбурсація тощо)

• Первинна медична допомога (НСЗУ 
– крім комунальних послуг та 
енергоносіїв)

• Вторинна медична допомога (НСЗУ 
– крім комунальних послуг та 
енергоносіїв) (районні заклади)

• Програми і централізовані заходи 
(цукровий діабет, онкологія, СНІД, 
туберкульоз, реімбурсація тощо)

• Вторинна* та третинна медична допомога 
населенню (НСЗУ-крім комунальних послуг 
та енергоносіїв) (обласні заклади)

• Екстрена та швидка медична допомога 
населенню

• Програми і централізовані заходи (цукровий 
діабет, онкологія, СНІД, туберкульоз, 
реімбурсація тощо)*

* видатки здійснюються з обласного рівня в разі відсутності бюджетних повноважень на районному рівні



Сфера охорони здоров’я 
(окремі пропозиції секторального експерта до обговорення)

• У сфері охорони здоров’я розмежування власних та делегованих повноважень пропонується здійснити наступним 
чином:

На рівні сільських, селищних, міських рад, але після забезпечення їх спроможності та зміни їх територіальної основи до 
власних повноважень має бути віднесено місцеві програми та заходи у сфері управління здоров’я та вирішення питань 
щодо підтримки охорони здоров’я на території ТГ (обов’язкових повноважень немає).
Закріплені повноваження мають включати: 
• Первинна медична допомога (комунальні послуги та енергоносії, місцеві програми понад обсяг мед. гарантій)
• Вторинна медична допомога (комунальні послуги та енергоносії, місцеві програми понад обсяг мед. гарантій) 
• Інформаційно-методичне забезпечення
• Програми і централізовані заходи (цукровий діабет, онкологія, СНІД, туберкульоз, реімбурсація тощо) 
• Інші державні програми та заходи у сфері охорони здоров'я 
До переданих пропонується віднести
• Первинна медична допомога (НСЗУ – крім комунальних послуг та енергоносіїв – особливості до обговорення з 

Мінфіном)
• Вторинна медична допомога (крім комунальних послуг та енергоносіїв)
• Програми і централізовані заходи (цукровий діабет, онкологія, СНІД, туберкульоз, реімбурсація тощо)
На рівні району як власні повноваження мають забезпечуватись заходи та заклади у сфері охорони здоров’я (районні 
заходи та заклади).
До закріплених на рівні району пропонується віднести:
• Bторинна медична допомога у районних закладах (комунальні послуги та енергоносії, місцеві програми понад обсяг 

мед. гарантій)
• Програми і централізовані заходи (цукровий діабет, онкологія, СНІД, туберкульоз, реімбурсація тощо)

Додатково, у зв’язку із «перезавантаженням» медичної реформи, яке відбувається прямо зараз, пропонується почати 
діалог з МОЗ для узгодження концептуальних засад та принципів змін.
Окремо до обговорення: 
- координація усіх секторів в інтересах охорони здоров’я населення (принцип ВООЗ, загальнонаціональний принцип в 
Україні «Охорона здоров’я в усіх політиках держави»);
- спостережні ради як функція з управління – доцільність підсилення припису на законодавчому рівні.



Сфера соціального захисту населення
муніципалітет район область

власні • Місцеві програми та заходи у сфері соцзахисту і 
соцзабезпечення

Місцеві програми та заходи у сфері 
соцзахисту і соцзабезпечення 
(районні заходи та заклади)

Місцеві програми та заходи у сфері 
соцзахисту і соцзабезпечення (обласні 
заходи та заклади)

Закріплюється у Законі про МС

• вирішення питань щодо сприяння соціальному 
захисту населення на території ТГ (обов’язкових 
повноважень немає)

Відсутні? Відсутні?

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю  та дітям з інвалідністю

• Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, діти з 
вадами розвитку (міста обл знач, м.Київ)

• Терцентри
• Соціальний захист дітей
• Соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді
• Оздоровлення та відпочинок дітей, заходи у 

молодіжній сфері
• Соціальний захист ветеранів війни та праці
• Інші заходи у сфері соцзахисту і соцзабезпечення
• Пільговий проїзд, послуги зв’язку

• Особи з інвалідністю, діти з 
інвалідністю, діти з вадами 
розвитку

• Терцентри (районні заклади)
• Соціальний захист дітей (районні 

заходи та заклади)
• Соціальні служби для сім'ї, дітей 

та молоді (районні заходи та 
заклади)

• Оздоровлення та відпочинок 
дітей, заходи у молодіжній сфері 
(районні заходи та заклади)

• Соціальний захист ветеранів 
війни та праці (районні заходи та 
заклади)

• Інші заходи у сфері соцзахисту і 
соцзабезпечення (крім обробки 
інформації з нарахування та 
виплати допомог, громадських 
робіт)

• Пільговий проїзд, послуги зв’язку

• Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, 
діти з вадами розвитку (обласні заходи та 
заклади)

• Будинки-інтернати геріатричного та 
психоневрологічного профілю

• Соціальний захист дітей (обласні заходи 
та заклади)

• Соціальні служби для сім'ї, дітей та 
молоді (обласні заходи та заклади)

• Оздоровлення та відпочинок дітей, 
заходи у молодіжній сфері (обласні 
заходи та заклади)

• Соціальний захист ветеранів війни та 
праці (обласні заходи та заклади)

• Обробка інформації з нарахування та 
виплати допомог

• Інші заходи у сфері соцзахисту і 
соцзабезпечення (обласні заходи та 
заклади)

• Пільговий проїзд, послуги зв’язку

передані • Пільговий проїзд, послуги зв’язку • Відсутні • Відсутні



Сфера соціального захисту населення
(окремі пропозиції секторального експерта до обговорення)

муніципалітет район область

власні • Місцеві програми та заходи у сфері соцзахисту і 
соцзабезпечення

Місцеві програми та заходи у сфері 
соцзахисту і соцзабезпечення 
(районні заходи та заклади)

Місцеві програми та заходи у сфері 
соцзахисту і соцзабезпечення (обласні 
заходи та заклади)

Закріплюється у Законі про МС

• вирішення питань щодо сприяння соціальному 
захисту населення на території ТГ (обов’язкових 
повноважень немає)

• безоплатна правова допомога

Відсутні? Відсутні?

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

• Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, діти з 
вадами розвитку (міста обл. знач, м. Київ)

• Здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми 
та молоддю

• Утворення та забезпечення діяльності служб у 
справах дітей

• Організація роботи органу опіки та піклування 
• Будинки – інтернати геріатричного профілю
• Оздоровлення та відпочинок дітей, заходи 

молодіжної сфери
• Соціальний захист ветеранів війни та праці
• Утворення та забезпечення діяльності 

територіальних центрів
• Нарахування та виплата допомоги вразливим 

категоріям населення
• Інші заходи у сфері соцзахисту і соцзабезпечення 

• Терцентри (районні заклади)
• Соціальний захист дітей (районні 

заходи та заклади)
• Оздоровлення та відпочинок 

дітей, заходи у молодіжній сфері 
(районні заходи та заклади)

• Соціальний захист ветеранів 
війни та праці (районні заходи та 
заклади)

• Інші заходи у сфері соцзахисту і 
соцзабезпечення (крім обробки 
інформації з нарахування та 
виплат допомоги, громадських 
робіт)

• Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, 
діти з вадами розвитку (обласні заходи та 
заклади)

• Будинки –інтернати 
психоневрологічного профілю

• Соціальний захист дітей (обласні заходи 
та заклади)

• Оздоровлення та відпочинок дітей, 
заходи у молодіжній сфері (обласні 
заходи та заклади)

• Соціальний захист ветеранів війни та 
праці (обласні заходи та заклади)

• Обробка інформації щодо виплати 
допомоги

• Інші заходи у сфері соцзахисту і 
соцзабезпечення (обласні заходи та 
заклади)

передані • Пільговий проїзд, послуги зв’язку • Пільговий проїзд, послуги 
зв’язку 

• Пільговий проїзд, послуги зв’язку 



Молодіжна сфера (пропозиції Мінмолодьспорт для обговорення)

муніципалітет район область

Власні Місцеві програми, проєкти, заходи та
установи/заклади в молодіжній сфері

Районні програми, проєкти, заходи та
установи/заклади в молодіжній сфері

Обласні програми, проєкти, заходи та
установи/заклади в молодіжній сфері

Закріплюється у Законі про МС

Вирішення питань щодо розвитку
молодіжної сфери (обов’язкових
повноважень немає)

Управління установами/закладами у
молодіжній сфері спільної власності ТГ
району

Управління установами/закладами у
молодіжній сфері спільної власності ТГ
області

Закріплюється у відповідних секторальних законах:

Закріплені Здійснення молодіжної роботи та
вирішення питань місцевого значення в
молодіжній сфері;
сприяння набуттю молодими людьми
знань, навичок та інших компетентностей
поза системою освіти (розвиток
неформальної освіти молоді);
створення та розвиток молодіжної
інфраструктури (місцеві молодіжні
центри);
сприяння діяльності інститутів
громадянського суспільства та установ,
що працюють із молоддю

Здійснення молодіжної роботи та
забезпечення відповідно до законодавства
розвитку молодіжної сфери на районному
рівні;
сприяння набуттю молодими людьми знань,
навичок та інших компетентностей поза
системою освіти (розвиток неформальної
освіти молоді);
створення та розвиток молодіжної
інфраструктури (районні молодіжні центри);
сприяння діяльності інститутів
громадянського суспільства та установ, що
працюють із молоддю

Здійснення молодіжної роботи та
забезпечення відповідно до законодавства
розвитку молодіжної сфери на обласному
рівні;
сприяння набуттю молодими людьми
знань, навичок та інших компетентностей
поза системою освіти (розвиток
неформальної освіти молоді);
створення та розвиток молодіжної
інфраструктури (районні молодіжні
центри);
сприяння діяльності інститутів
громадянського суспільства та установ, що
працюють із молоддю

Передані Відсутні Відсутні Відсутні



Сфера фізичної культури та спорту
муніципалітет район область

власні • Місцеві програми та заходи у 
сфері фізичної культури і спорту

• Місцеві програми та заходи 
у сфері фізичної культури і 
спорту (районні заходи та 
заклади)

• Місцеві програми та заходи у сфері 
фізичної культури і спорту (обласні 
заходи та заклади)

Закріплюється у Законі про МС

• вирішення питань у сфері 
підтримки фізичної культури та 
спорту  (обов’язкових 
повноважень немає)

Відсутні? Відсутні?

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Проведення спортивної роботи
• ДЮСШ
• Інваспорт
• Підтримка і розвиток спортивної 

інфраструктури
• Школи вищої спортивної 

майстерності (міста обл знач)

• Проведення спортивної 
роботи (районні заходи та 
заклади)

• ДЮСШ (районні заходи та 
заклади)

• Інваспорт
• Підтримка і розвиток 

спортивної інфраструктури 
(районні заклади)

• Проведення спортивної роботи 
(обласні заходи та заклади)

• Інваспорт
• ДЮСШ (обласні заходи та заклади)
• Школи вищої спортивної 

майстерності
• Підтримка і розвиток спортивної 

інфраструктури (обласні заклади)

передані • Відсутні • Відсутні • Відсутні



Сфера культури і мистецтва

муніципалітет район область

власні • Клуби, будинки культури, тощо 

• Бібліотеки

• Місцеві програми та заходи у 
сфері культури

• Клуби, будинки культури, 
тощо (районні заклади)

• Бібліотеки (районні 
заклади)

• Місцеві програми та 
заходи у сфері культури 
(районні заходи)

• Бібліотеки (обласні заклади)

• Клуби, будинки культури, тощо 

• Місцеві програми та заходи у 
сфері культури (обласні заходи)

Закріплюється у Законі про МС

• вирішення питань щодо 
підтримки культури і мистецтва 
на території ТГ (обов’язкових 
повноважень немає)

Відсутні? Відсутні?

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Театри (Київ, міста обл знач)
• Музеї і виставки
• Школи естетичного виховання/ 

мистецькі ліцеї

• Театри
• Музеї і виставки (районні 

заходи та заклади)
• Школи естетичного 

виховання/мистецькі 
ліцеї (районні заклади)

• Театри (обласні заклади)
• Музеї і виставки (обласні заходи 

та заклади)

передані • Відсутні • Відсутні • Відсутні



Сфера ЖКГ та благоустрій 
муніципалітет район область

власні • Утримання об'єктів ЖКГ

• Функціонування підприємств житлово-
комунальної сфери

• Реалізація місцевих житлових програм

• Інша діяльність у сфері ЖКГ 

• Заходи, пов'язані з поліпшенням питної 
води

• Регулювання цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги

• Утримання об'єктів соціальної сфери 
підприємств, що передаються до 
комунальної власності

• Попередження аварій та запобігання 
техногенним катастрофам у житлово-
комунальному господарстві та на інших 
аварійних об'єктах комунальної власності

• Благоустрій населених пунктів

• Утримання об'єктів ЖКГ

• Функціонування підприємств 
житлово-комунальної сфери

• Інша діяльність у сфері ЖКГ (районні 
заходи та заклади)

• Регулювання цін/тарифів на 
житлово-комунальні послуги

• Попередження аварій та 
запобігання техногенним 
катастрофам у житлово-
комунальному господарстві та на 
інших аварійних об'єктах 
комунальної власності (районні  
заходи та заклади)

• Благоустрій населених пунктів

• Утримання об'єктів ЖКГ (обласні 
заклади)

• Заходи, пов'язані з поліпшенням 
питної води (обласні заходи)

• Інша діяльність у сфері ЖКГ (обласні 
заходи та заклади)

• Регулювання цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги 

• Попередження аварій та запобігання 
техногенним катастрофам у житлово-
комунальному господарстві та на 
інших аварійних об'єктах комунальної 
власності (обласні заходи та заклади)

• Реалізація місцевих житлових програм 
(обласні заходи та заклади)

Закріплюється у Законі про МС

• Вирішення питань щодо забезпечення 
житлово-комунальних послуг на території 
ТГ 

• Вирішення питань щодо благоустрою 
(обов’язкові повноваження підлягають 
обговоренню)

• Утримання об’єктів ЖКГ спільної 
власності району

• Утримання (?) об’єктів ЖКГ спільної 
власності ТГ районів та області

• Управління КП спільної власності, які 
надають комунальні послуги
централізованого тепло-, 
водопостачання та водовідведення (?)

• Надання комунальних послуг у сфері 
захоронення та переробки відходів (?)

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Відсутні • Відсутні • Відсутні

передані • Реалізація державних житлових програм



Земельні відносини

муніципалітет район область

власні • землеустрій • землеустрій • землеустрій

Закріплюється у Законі про МС

• Регулювання земельних відносин 
(обов’язкові повноваження 
потребують уточнення)

Відсутні Відсутні

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Відсутні • Відсутні • Відсутні

передані • Відсутні • Відсутні • Відсутні



Містобудування та архітектура
муніципалітет район область

власні • Містобудівна документація • Містобудівна документація 
(районні заходи)

• Містобудівна документація 
(обласні заходи)

Закріплюється у Законі про МС

• Вирішення питань у сфері 
містобудування та архітектури 
(обов’язкові повноваження, 
пропозиція до обговорення: 
затвердження в установленому 
порядку місцевих містобудівних 
програм, генеральних планів 
забудови відповідних населених 
пунктів, іншої містобудівної 
документації, ++ пп. 5-10 п. «а» ст. 
31, п. 1-1 ст. 37 чинного Закону)

Замовник будівництва об’єктів 
спільної власності ТГ району (?)

Замовник будівництва об’єктів 
спільної власності ТГ області (?)

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Відсутні • Відсутні • Відсутні

передані • Відсутні • Відсутні • Відсутні



Будівництво та розвиток інфраструктури
муніципалітет район область

власні • Будівництво та регіональний розвиток

• Виконання інвестиційних проектів

• Транспорт (утримання та розвиток 
транспортної інфраструктури, автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури, інші 
заходи та діяльність у сфері транспорту та 
дорожнього господарства)

• Інша діяльність (у т.ч. зв’язок, газове 
господарство, та ін.)

• Будівництво та регіональний 
розвиток (районні заходи та 
заклади)

• Виконання інвестиційних проектів

• Транспорт (утримання та розвиток 
транспортної інфраструктури, 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури, інші заходи та 
діяльність у сфері транспорту та 
дорожнього господарства) (районні 
заходи та заклади)

• Інша діяльність ( у т.ч. зв’язок, 
газове господарство, та ін.) (районні 
заходи та заклади)

• Будівництво та регіональний розвиток 
(обласні заходи та заклади)

• Виконання інвестиційних проектів

• Транспорт (утримання та розвиток 
транспортної інфраструктури, 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури, інші заходи та 
діяльність у сфері транспорту та 
дорожнього господарства) (обласні  
заходи та заклади)

• Інша діяльність ( у т.ч. зв’язок, газове 
господарство, та ін.) (обласні заходи 
та заклади)

Закріплюється у Законі про МС

• Вирішення питань щодо містобудування та 
архітектури (обов’язкові повноваження, до 
обговорення: затвердження в установленому 
порядку місцевих містобудівних програм, 
генеральних планів забудови відповідних 
населених пунктів, іншої містобудівної 
документації, ++ пп. 5-10 п. «а» ст. 31, п. 1-1 
ст. 37 чинного Закону)

• Замовник будівництва об’єктів 
спільної власності ТГ району (?)

• Утримання об’єктів будівництва, 
транспортної інфраструктури та 
зв’язку спільної власності ТГ району 
(?)

• Замовник будівництва об’єктів 
спільної власності ТГ області (?)

• Утримання об’єктів будівництва, 
транспортної інфраструктури та 
зв’язку спільної власності ТГ області 
(?)

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Відсутні • Відсутні • Відсутні

передані • Транспорт (утримання та розвиток транспортної інфраструктури, автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, інші заходи та
діяльність у сфері транспорту та дорожнього господарства)

• Виконання інвестиційних проектів
• Інша діяльність (у т.ч. гранти ЄС)



Цивільний захист, громадський порядок та безпека
муніципалітет район область

власні • Місцева пожежна охорона

• Запобігання та ліквідація 
надзвичайних ситуацій та 
стихійного лиха, рятування на 
водах

• Громадський порядок та безпека

• Місцева пожежна охорона 
(районні заходи та заклади)

• Запобігання та ліквідація 
надзвичайних ситуацій                                 
та стихійного лиха, рятування на 
водах (районні заходи та 
заклади)

• Громадський порядок та безпека  
(районні заходи)

• Місцева пожежна охорона 
(обласні заходи та заклади)

• Запобігання та ліквідація 
надзвичайних ситуацій та 
стихійного лиха, рятування на 
водах (обласні заходи та 
заклади)

• Громадський порядок та 
безпека (обласні заходи)

Закріплюється у Законі про МС

• Вирішення питань щодо сприяння 
цивільному захисту (обов’язкових 
повноважень немає)

Відсутні

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Відсутні • Відсутні • Відсутні

передані • Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та стихійного лиха



Охорона навколишнього природного середовища 

муніципалітет район область

власні • Охорона навколишнього 
природного середовища

• Охорона навколишнього 
природного середовища 
(районні заходи та заклади)

• Охорона навколишнього 
природного середовища 
(обласні заходи та заклади)

Закріплюється у Законі про МС

• Вирішення питань щодо охорони 
навколишнього природного 
середовища (обсяг питань, які 
виконуються у обов’язковому 
порядку, потребує уточнення)

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Відсутні • Відсутні • Відсутні

передані • Відсутні • Відсутні • Відсутні



Регулювання водних, гірничих, лісових відносин

муніципалітет район область

власні • Сільське, лісове, рибне 
господарство та мисливство

• Сільське, лісове, рибне 
господарство та мисливство 
(районні заходи та заклади)

• Сільське, лісове, рибне 
господарство та мисливство 
(обласні заходи та заклади)

Закріплюється у Законі про МС

• Вирішення питань щодо 
регулювання водних, гірничих, 
лісових відносин

Закріплюється у відповідних секторальних законах 
(формулювання наведені згідно із бюджетним законодавством та потребують обговорення):

закріплені • Відсутні • Відсутні • Відсутні

передані • Відсутні • Відсутні • Відсутні


