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Мрія сучасної  молодої людини незалежної України - почувати себе 
повноцінним членом Європейської співдружності з її високим економічним і 
культурним розвитком. Якщо ментально український народ уже в Європі, то в 
соціальному, економічному та політичному плані нам є ще куди розвиватись, щоб 
увійти на повних правах до Європейської Спільноти. 

Першим кроком до досягнення цієї мети є реформування місцевого 
самоврядування на кращих європейських традиціях. Суттєве значення для вирішення 
цієї проблеми є ратифікація Україною Хартії про місцеве самоврядування (1997 р.). В 
Хартії зазначені базові засади місцевого самоврядування - демократія та 
децентралізація влади. Вони гарантують громадянам участь в управлінні громадськими 
справами для найбільш повного задоволення своїх потреб.  

Багато з положень Хартії знайшли відображення в законодавстві України. На 
жаль, існують і концептуальні відмінності між принципами Європейської Хартії та 
Конституції України. В основному законі України збереглися підходи до місцевого 
самоврядування як до інституту державної влади, що не відповідає принципу 
децентралізації влади. Відсутня також належна правова база, що чітко розмежовує 
повноваження між державними органами й органами місцевого самоврядування; 
несформована також фінансово – економічна база органів місцевого самоврядування, 
яка б дала їм змогу надавати повноцінні публічні послуги.  

Для успішного розвитку місцевого самоврядування доцільно використати досвід 
зарубіжних країн, в яких гарантована роль громади у житті міста. Наприклад, основна 
ідея самоврядування в Польщі полягає у репрезентації інтересів не держави, а громади, 
яка сама обирає собі владу. Разом з тим органи місцевого самоврядування діють під 
державним наглядом, який здійснює контроль за виконанням законів. У порівнянні з 
Україною, в Польщі діє політика укладання контрактів регіону з урядом. Це забезпечує 
бюджети органів місцевого самоврядування грошовими надходженнями для 
проведення власної політики. Інтерес представляє досвід ФРН, де діє принцип – «обсяг 
завдань визначає розмір фінансування»; ефективною є також практика реалізації 
проектів розвитку адміністративних одиниць країни за рахунок держзамовлень, які 
здійснюються на конкурсній основі.   

Турботою органів місцевого самоврядування Тернополя є забезпечення участі 
громади в житті міста та вирішенні найважливіших проблем розвитку міста. Аналіз 
Статуту територіальної громади міста (2011 р.) показав, що його положення 
наближаються до європейських стандартів; він закріпив гарантії самостійності та 
захисту прав місцевого самоврядування. Ефективну взаємодію громадськості і міських 
владних структур налагоджують 10 громадських рад. Міська влада успішно розвиває 
співпрацю з європейськими містами та їх урядами. Про це свідчать не лише угоди про 
співпрацю, а й Сертифікат про впровадження міською радою системи управління у 
відповідності до вимог стандарту ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 9001:2009 (2011). Та все ж 
проблемою залишається активність громадських організацій, яких у місті понад 250. 


