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Планування відбору
і прийому персоналу
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Посилення інституціональної
спроможності органів
місцевого самоврядування у
задоволенні потреб
населення
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НАПРЯМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СЛУЖБИ
ЕТАПИ
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
САМОВРЯДУВАННЯ:
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кар’єрне зростання посадових
осіб органів місцевого
самоврядування

Розвиток компетентностей,
необхідних для реалізації
реформи державного
управління та децентралізації

5

Реформування системи
посадових окладів для підвищення прозорості,зовнішньої
конкурентоспроможності та
внутрішньої справедливості
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Підвищення престижу служби
в органах місцевого самоврядування завдяки системі інформування, морального та матеріального заохочення роботи
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Організація службових
відносин, мотивація і
стимулювання

Навчання, введення на
посаду та адаптація, оцінка
відповідності займаній посаді
(атестація)

Створення системи
службово-професійного
просування

Визначення потреби
у навчанні, розробка
навчальних планів (програм),
організація процесу навчання,
оцінка процесу навчання

Національне агентство України
з питань державної служби
Центр адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу
вул. Прорізна, 15, Київ, 01601
тел. (044) 279 36 44
www.center.gov.ua
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Місцеве самоврядування - це право територіальної
громади - жителів села, селища, міста - самостійно
вирішувати питання місцевого значення.

Місцеве самоврядування означає право та спроможність
органів місцевого самоврядування в межах закону
здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою
публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах
місцевого населення.
Європейська хартія місцевого самоврядування

Реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади здійснюється з дотриманням принципу
субсидіарності та положень Європейської хартії
місцевого самоврядування.
Концепція
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ,
ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ПРИНЦИПИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
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ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (1985)

СИСТЕМА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

засвідчують основні обов’язки відповідно до UCLG

територіальна громада

громадський транспорт, вуличне
освітлення, прибирання вулиць,
ïîñëóãè
деякі аспекти догляду за дітьми та
шкільної освіти, бібліотеки та культурні
заходи, деякі форми надання соціального
забезпечення, реєстрація народжень і смертей,
моніторинг інфекційних захворювань,
кладовища, а також, у багатьох країнах, охорона
здоров'я, освіта, забезпечення житлом
і підтримка порядку

сільська, селищна, міська рада

сільський, селищний, міський голова
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Конституція України

ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ
СЛУЖБИ В ОРГАНАХ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ,
ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ

ВСЕСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (1985)

водопровідна мережа,каналізація,
системи поверхневого водовідведення,
іíôðàмісцеві дороги, пішохідні доріжки, мости,
ñòðóêòóðà
сміттєзвалища, очищення стічних вод,
автовокзали, парки, площі, спортивні
спорудження, громадські місця
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будівельні норми і правила,
керівництво технічною
експлуатацією громадських будівель,
правила оренди житла.

управління землекористуванням
ìіñüêå
та застосування правил
землекористування, ïëàíóâàííÿ
плани на розширення інфраструктури
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виконавчий орган сільської,
селищної, міської ради
староста
районні та обласні ради, що представляють
спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ, міст
органи самоорганізації населення

КІЛЬКІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
(станом на 01 липня 2017 року)
В результаті адміністративно-територіальної
реформи очікується, що має утворитися близько
1500 спроможних громад
Станом на 01 липня 2017 року утворено 413
об’єднаних територіальних громад
до складу яких увійшла 1 971 місцева рада з
населенням 3 597 млн осіб

місцевий економічний розвиток,
туризм
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ДИНАМІКА ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 2015- 2017 РОКИ

2015

159

утворено
об’єднаних
територіальних громад

2016

367

утворено
об’єднаних
територіальних громад

2017

413

утворено
об’єднаних
територіальних громад

