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ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 
ІТАЛІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В УКРАЇНІ 

 
Реформування органів місцевого самоврядування було та 

залишається важливим напрямком державної політики, а тому на сьогодні 
триває пошук оптимальної структури органів місцевого самоврядування, 
який би зміг забезпечити збалансування інтересів центральної, місцевої 
влади та громадян в окремій адміністративно-територіальній одиниці. Це 
є досить тривалий та клопіткий процес, що потребує детального вивчення 
як внутрішніх взаємовідносин, так і міжнародного досвіду зарубіжних 
країн, де розвиток місцевого самоврядування досяг свого розквіту та 
апогею.  

Аналіз окремих аспектів організації місцевого самоврядування в 
сучасній юридичній науці проводився у працях як вітчизняних, так і 
зарубіжних учених, серед яких варто відмітити роботи М.О. Баймуратова, 
О.І. Васильєвої, В.В. Єремяна, Х.М. Кохалик, В.П. Колісника, О.Д. Лазор, 
А.О. Лазор, І.Г. Лазар, П.М. Любченка, С.Г. Серьогіної, 
І.П. Шелепницької та ін. На сьогодні ж залишається досить багато 
проблемних питань при розгляді місцевого самоврядування в Україні. 
Країною, яка представляє досить активний розвиток місцевого 
самоврядування, є Італія, що характеризується широкими 
повноваженнями місцевої влади та вирішенням більшості питань 
самостійно у межах власної адміністративно-територіальної одиниці. 

У статті 114 Конституції Італії передбачено, що комуни, провінції, 
метрополітенські міста і регіони є автономними утвореннями, які мають 
свої власні статути, повноваження і функції відповідно до принципів, 
викладених в Конституції [1]. Згідно зі статтею 117 Конституції Італії 
визначено виключну законодавчу компетенцію держави, а статтею 118 
Конституції передбачено досить суттєвий перелік питань, які можуть 
вирішуватися на місцевому рівні. Отже, адміністративно-територіальні 
одиниці характеризуються досить значною автономією, що виражається у 
праві законодавчої ініціативи з питань, що відносяться до їх компетенції. 

Також слід зазначити, що усі області розділені на дві категорії: 
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звичайні – статус яких визначається звичайним законом та спеціальні – 
статус яких неоднаковий і регулюється спеціальними конституційними 
законами. П’ять областей Італії мають особливий статус, їх автономія є 
ширшою [2, с. 220]. Ми вважаємо, що надання більшого автономного 
статусу окремим областям є показником демократичності та 
децентралізації влади, а також суттєвим кроком до подолання відставання 
у соціально-економічному розвитку таких областей. В Україні ж на 
сьогодні області прирівняні одна до одної, жодна із областей не має будь-
яких привілеїв чи додаткових повноважень при вирішення власних 
місцевих справ та питань. Разом із тим не можна говорити про те, що 
розвиток кожної із адміністративно-територіальних одиниць в Україні 
перебуває на однаковому соціально-економічному рівні, а тому можливим 
є запровадження додаткової автономії місцевих органів влади для 
вирівнювання економічного розвитку областей. 

Позитивним прикладом для України є і значна роль статутів, які 
приймаються на рівні області, провінції, комуни, де вони визначають 
основні питання своєї діяльності та використовують своє право на так 
звану «статутну автономію». Так, відповідно до ст. 123 Конституції Італії 
кожна область має статут, який відповідно до Конституції та законів 
Республіки встановлює положення, що стосуються внутрішньої 
організації області. Цей статут регулює здійснення права ініціативи та 
референдуму щодо законів та адміністративних заходів області, а також 
опублікування законів та обласних постанов [1]. Статут – це основний 
нормативно-правовий документ, що визначає основні правові позиції 
функціонування окремої адміністративно-територіальної одиниці Італії. У 
статуті визначаються основні взаємозв’язки органів місцевого 
самоврядування із громадянами, установами, організаціями служб та 
публічних послуг; функції та повноваження місцевих органів влади, 
питання децентралізації, участі населення у публічних справах тощо. 
Таким чином, статут визнається головним нормативно-правовим актом, 
так званою «малою конституцією» для області, провінції, комуни. У 
законодавстві України, а саме, Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» передбачено, що територіальна громада має 
право приймати власні статути та реєструвати їх у відповідних 
територіальних органах юстиції. Проте, на жаль, на сьогодні в Україні 
офіційно зареєстрованих статутів територіальних громад є досить мало, 
що говорить про їх неважливість та неефективність. Слід також 
акцентувати увагу на необхідності прийняття статутів об’єднаних 
територіальних громад, як на одному з факторів, що впливає на 
ефективність проведення реформи децентралізації. Саме цей локальний 
нормативно-правовий акт може стати тим інструментом, який вирішить 
питання нормативної регламентації певних прогалин законодавства в цій 
сфері, зокрема, відсутність законодавчо визначених механізмів участі 
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об’єднаних територіальних громад у вирішенні питань місцевого 
значення, а також нечіткість правового забезпечення інституту старост. 
Отже, вважаємо за можливе перейняти позитивний досвід обов’язкового 
існування статутів в органах місцевого самоврядування Італії.  

Таким чином, проаналізувавши основні та найбільш загальні 
положення місцевого самоврядування в Італійській Республіці, зазначимо, 
що Італія є яскравим прикладом децентралізації влади, наділення 
широкими повноваженнями місцевих органів щодо вирішення питань 
місцевого значення. На підставі поєднання накопиченого досвіду 
місцевого управління Україною та іншими країнами, а також враховуючи 
особливості української системи публічної влади, ми зможемо окреслити 
основні напрямки подальшого розвитку і вдосконалення системи 
місцевого самоврядування в Україні, а також впорядкувати відносини між 
місцевою та державною владою. 
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Конституція України гарантує громадянам певний обсяг політичних 
прав, які за змістом спрямовані на реалізацію і зводяться до забезпечення 
права громадян брати участь в управлянні державними справами та 
вирішувати питання місцевого значення як членів територіальної 
громади.  

Актуальність дослідження інститутів, що є інструментами 
забезпечення політичних прав, зокрема, на місцевому рівні, 
обумовлюється тим, що участь громадян у вирішенні питань місцевого 
значення забезпечує та підвищує легітимність рішень органів місцевого 
самоврядування, покращує якість їх роботи, сприяє розвитку 
громадянського суспільства. І головне територіальна громада є 
первинним суб’єктом місцевого самоврядування, який має право 
вирішувати питання місцевого значення не тільки через представницькі 
органи, а і безпосередньо. На сьогоднішній день представницька 
демократія на місцях має перевагу над безпосередньою, оскільки, по-


