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сервісних центрів МВС України, що здійснюється за зверненням фі-
зичної чи юридичної особи, шляхом провадження передбачених за-
конодавством послідовних дозвільних чи інших процедур, офіційним 
результатом якої є індивідуальний адміністративний акт. 
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ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Просування України по шляху демократичних перетворень та 
реформ на основі посилення процесів щодо розвитку громадянсько-
го суспільства, децентралізації влади,місцевого самоврядування ви-
магає системного та адекватного реформування відносин у сфері 
праці. Особливо актуальним у контексті інституційного розвитку 
місцевого самоврядування є належне законодавче забезпечення та 
мотивація праці. Саме це дозволить посилити ефективність права на 
працю та інших трудових прав працівників, у тому числі посадових 
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осіб місцевого самоврядування [1]. Як засвідчує, міжнародний та на-
ціональний досвід, належна мотивація праці, передусім, через систе-
му заходів заохочень, сприяє підвищенню продуктивності праці, зро-
стання у працівників рівня моральних, ділових та професійних 
якостей, зменшення правопорушень. Крім того, реформуючи систему 
публічної служби, слід зауважити, що мотивація праці сприяє зни-
женню рівня корупції за рахунок ефективного та соціально справед-
ливого заохочення. Значно посилює актуальність проблематики зао-
хочень в системі місцевого самоврядування сучасні тенденції, які 
пов’язані із проведенням кодифікації трудового законодавства, гар-
монізації його положень із нормами законодавства ЄС. 

Декларуючи низку соціально-економічних реформ, в Україні за-
лишається досить складне та суперечливе законодавство у сфері 
праці, яке не стимулює а, ускладнює мотивацію працівників. Кодекс 
законів про працю України (далі – Кодекс) [2] передбачає, що трудо-
ва дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечу-
ється створенням необхідних організаційних та економічних умов 
для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням 
до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за 
сумлінну працю (ст. 140). При цьому, у Кодексі (ст. 143) зазначається, 
що до працівників підприємств, установ, організацій можуть засто-
совуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудо-
вими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. 
Таким чином, можна констатувати, що законодавець не мотивує ро-
ботодавців щодо застосування заходів заохочення, а делегує відпові-
дні питання на рівень локальної регламентації. Якісно нових новацій 
щодо мотивації праці працівників органів місцевого самоврядування 
не містять базові закони з цих питань: Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самов-
рядування» [3; 4]. 

Серед основних проблем, пов’язаних із застосуванням заохочень 
у системі органів місцевого самоврядування є наступні: 1) відсут-
ність ефективного та дієвого трудового законодавства, яке б моти-
вувало працю працюючих; 2) відсутність мотивації роботодавців з 
питань заохочень працівників; 3) відсутність ефективних механізмів 
реалізації права працівників на заохочення; 4) відсутність адекват-
них правових механізмів щодо мотивації праці у системі органів міс-
цевого самоврядування; 5) відсутність належного моніторингу зао-
хочень тощо. 

У науковій літературі містяться різні думки щодо визначення 
поняття заохочень. Так, наприклад, одні вчені наголошують, що зао-
хочення – це система заходів позитивного, публічного визнання та 
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стимулювання належної поведінки працівника з питань праці, а інші – 
публічне визнання трудових заслуг працівника. При цьому слід до-
тримуватися застосування елементів урочистості [5, с. 352; 6, с. 49].  
З такими твердженнями можна погодитися, однак, у контексті по-
рушеної тематики вони потребують належної конкретизації.  

Ухвалений парламентом проект Трудового кодексу (далі – ТК) 
[7] не містить концептуальних новел щодо посилення механізмів 
мотивації праці працівників. Проект ТК (ст. 316) передбачає, що за 
успіхи в роботі та сумлінне виконання трудових обов’язків до пра-
цівників можуть застосовуватися заходи морального і матеріального 
заохочення – оголошення подяки, нагородження грамотою, виплата 
премії, вручення цінного подарунка тощо. Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, нормативними актами роботодавця можуть 
встановлюватися інші види заохочень, що застосовуються до пра-
цівників. При цьому, за особливі трудові заслуги працівники можуть 
бути представлені в установленому порядку до нагородження ві-
домчими відзнаками та державними нагородами (ст. 317 проекту 
ТК). З правової точки зору, це означає, що автори проекту ТК не при-
діляють предметної уваги питанням мотивації праці а, відтак, не ак-
тивізують її застосування в окремих сферах суспільного життя. 

Перспективними напрямами удосконалення законодавчого ре-
гулювання заохочення праці в органах місцевого самоврядування є 
наступні: 1) формування суспільної ідеології щодо позитивної моти-
вації працівників; 2) стимулювання мотивації роботодавців по засто-
суванню заходів заохочень; 3) формування новітнього трудового 
законодавства, зокрема, ТК, який би системно мотивував працю пра-
цівників через впровадження різних заходів заохочень; 4) стимулю-
вання праці працівників органів місцевого самоврядування через 
розвиток новітнього законодавства у цій царині; 5) стимулювання 
праці посадових осіб органів місцевого самоврядування через розви-
ток новітнього законодавства у цій царині. 
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ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 

Ситуація, що складається в Україні, специфіка змін в її соціально-
економічному житті, обумовлюють необхідність комплексного під-
ходу до питання належного адміністративно-правового регулювання 
процесу нормотворчості, необхідності видання нормативних актів 
органів виконавчої влади на засадах законності, обґрунтованості, 
необхідності. Відповідно, процедура прийняття нормативно-право-
вих актів повинна бути не тільки детально регламентованою з метою 
забезпечення громадян від свавілля посадових осіб органів виконавчої 
влади, але й бути зрозумілою і прийнятою громадськістю з метою 
встановлення розумного балансу між інтересами держави та особи [1]. 
Тобто значення нормотворчості полягає в тому, щоб вибрати саме той 
варіант юридичної регламентації, який би в найбільш повній мірі від-
повідав інтересам країни та сприяв би прогресу суспільства.  

Значення нормотворчого процесу має два основні значення: по-
перше, це діяльність компетентних органів держави по виданню 
норм права відповідно до загально-обов’язкових та спеціальних 
принципів права, а по-друге, результат даної діяльності знаходить 
свій зовнішній вираз у вигляді юридичного документу – норматив-
но-правового акту, який повинен бути законним та бути підданим 
публічному обговоренню. При цьому вимагається урахування зако-
номірностей розвитку суспільства, об’єктивних і суб’єктивних умов 
для прийняття і застосування нормативного акту, а також вибір оп-
тимальної правової форми управлінського рішення. Традиційно 
вважається, що «акти органів виконавчої влади» є результатом воле-
виявлення відповідних органів і посадових осіб, тобто дій суб'єктів 


