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Місцеві органи виконавчої влади в Україні 

 
Виконавча влада – це одна з трьох гілок державної влади відповідно до 

принципу поділу влади. Вона розробляє і втілює державну політику, спрямовану на 
забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя. 

До системи місцевих органів виконавчої влади, насамперед, входять місцеві 
державні адміністрації та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої 
влади (ЦОВВ). Основними серед них є місцеві державні адміністрації (МДА). 

Місцева державна адміністрація – це державні органи виконавчої влади в 
областях, районах, в районах Автономної Республіки Крим (АРК), а також у місті 
Києві та Севастополі, які наділені правом представляти інтереси держави та приймати 
від її імені розпорядження, що діють на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці. 

Згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації» виконавчу владу 
в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні 
адміністрації, що є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів 
виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень 
здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою [2]. 

Місцеві державні адміністрації забезпечують: 
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 
проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх 
національно-культурного розвитку; 

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними 

радами повноважень. 
Місцеві державні адміністрації діють на засадах: 
– відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; 
– верховенства права; 
– законності; 
– пріоритетності прав людини; 
– гласності; 
– поєднання державних і місцевих інтересів.  
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних 

адміністрацій. У складі місцевої державної адміністрації, окрім її голови, є ще його 
заступники, секретаріат, управління, відділи, інші підрозділи.  
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Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду i 
звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Мiнiстрiв України 
на строк повноважень Президента України. 

Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій Прем’єр-
міністру України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій. 
На кожну посаду вноситься одна кандидатура. 

Президент України може доручити Прем’єр-міністру України внести подання 
про призначення головою місцевої державної адміністрації іншої кандидатури.  

Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту 
призначення.  

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень:  
– відповідальні перед Президентом України i Кабінетом Мiнiстрiв України;  
– пiдзвiтнi та пiдконтрольнi Кабінету Мiнiстрiв України. 
Місцеві державні адміністрації пiдзвiтнi i пiдконтрольнi радам у частині 

повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.  
Місцеві державні адміністрації пiдзвiтнi i пiдконтрольнi органам виконавчої 

влади вищого рівня. 
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та 

законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до 
закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації 
вищого рівня. 

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої 
державної адміністрації, на пiдставi чого Президент України приймає рішення і дає 
відповідній раді обґрунтовану відповідь.  

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили 
дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає 
рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації [3, c. 224–225]. 

Займати посади в місцевих державних адміністраціях можуть громадяни 
України, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною 
мовою, регіональними мовами або мовами меншин в обсягах. Голови місцевих 
державних адміністрацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів місцевих 
державних адміністрацій не можуть бути народними депутатами України або 
поєднувати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, 
крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час, входити до 
складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має 
на меті одержання прибутку. Не можуть бути призначені на посади в місцеві 
державні адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, 
якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. 

До компетенції місцевих державних адміністрацій належить вирішення питань: 
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій; 
3) бюджету, фінансів та обліку; 
4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та 

здійснення державної регуляторної політики; 
5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку; 
6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, 

молоді та дітей; 
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; 
8) зовнішньоекономічної діяльності; 
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; 
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10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати. 
В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають 

об’єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. У разі 
делегування місцевим державним адміністраціям районними чи обласними радами 
відповідних повноважень в їх управлінні перебувають також об’єкти спільної 
власності територіальних громад. Місцевим державним адміністраціям забороняється 
використовувати об’єкти державної власності, власності територіальних громад, що 
перебувають в їх управлінні, як заставу чи інші види забезпечення, а також 
здійснювати операції уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення 
боргу, дарування, пожертвування. 

Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій здійснюють 
керівництво галузями управління, несуть відповідальність за їх розвиток, вони 
підзвітні та підконтрольні головам відповідних місцевих державних адміністрацій, а 
також органам виконавчої влади вищого рівня. 

Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за 
рахунок Державного бюджету України. 

Для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, їх структурних 
підрозділів за ними на праві управління закріплюється майно, що є державною 
власністю. 

Посадові особи місцевих державних адміністрацій є державними службовцями, 
їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-
побутового забезпечення визначаються Законом України «Про державну службу». 
Посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть відповідальність згідно з 
чинним законодавством. 

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових 
осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно 
до закону. 

Таким чином, правовий статус місцевих органів виконавчої влади визначається 
Конституцією України та Законом України «Про місцеві державні адміністрації». 
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Магдебурзьке право та його розвиток на українських землях 

 

Магдебурзьке право є однією із найвідоміших систем середньовічного міського 

права, яка регулювала різноманітні політичні,соціально-економічні та правові 

відносини того часу. 


