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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ, ПОВНОВАЖЕНЬ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ 

РАДИ

Анотація. У статті здійснено дослідження теоретичних засад діяльності депута-
та місцевої ради в контексті необхідності трансформації його правого статусу в умо-
вах децентралізації державної влади. Результати дослідження дали змогу розробити 
концептуальну модель діяльності депутата місцевої ради, яка дозволяє визначити 
напрями трансформації правового статусу депутата місцевої ради в умовах зміни 
типу місцевого самоврядування. Окрім того зазначена модель дозволяє оцінити 
ефективність діяльності депутата місцевої ради як загалом, так і  в аспекті визна-
чення функцій і  взаємодії депутата місцевої ради з  іншими суб’єктами в  напрямі 
реалізації його функцій. 

В умовах проведення реформи децентралізації в Україні передбачається розпо-
діл повноважень між органами державної влади, зростання ролі суб’єктів місцево-
го самоврядування, а також залучення громадянського суспільства до формування 
державно-управлінських рішень і встановлення для цього відповідної взаємодії для 
найкращої реалізації потреб населення. Виокремлено такі підходи, що визначають 
основоположні функції депутата місцевої ради, як: узгодження і реалізація інтере-
сів індивіда, соціальних груп, суспільства і  держави; розробка і  реалізація рішень 
щодо попередження криз і конфліктів. Реалізація відповідних функцій у процесі ді-
яльності депутата місцевої ради розкриває його взаємодію з такими суб’єктами, як: 
суспільство, органи державної влади місцевого рівня, центральні органи державної 
влади, політичні партії

Концептуальна модель діяльності депутата місцевої ради дозволяє оцінити на-
слідки його діяльності, і в цьому контексті коригувати його статус, визначити нові 
функції, удосконалити взаємодію з іншими суб’єктами.

Ключові слова: статус депутата місцевої ради, децентралізація державної вла-
ди, функції, взаємодія, ефективність, діяльність депутата місцевої ради.
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THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINATION 
OF MAJOR FUNCTIONS, POWERS AND 

RESPONSIBILITIES OF A DEPUTY OF THE LOCAL 
COUNCIL 

Abstract. The article investigates the theoretical foundations of the activity of a 
deputy of the local council in the context of the need to transform his right status in the 
conditions of decentralization of state power. The results of the research made it possible 
to develop a conceptual model of the activity of the local council deputy, which allows to 
determine the directions of transformation of the legal status of the local council deputy 
in the conditions of changing the type of local self-government. In addition, this model 
allows to evaluate the effectiveness of the activity of a local council deputy both in general 
and in terms of defining the functions and interaction of the local council deputy with 
other entities in the direction of exercising his functions.

In the context of decentralization reform in Ukraine, the division of powers between 
the state authorities is envisaged, the role of local self-government bodies is growing, as 
well as the involvement of civil society in the formulation of state-administrative decisions 
and the establishment of appropriate interaction for the best needs of the population. It 
is such isolated the approaches defining the basic functions of the deputy of the local 
council: coordination and realization of interests of the individual, social groups, society 
and the state; developing and implementing solutions for crisis and conflict prevention. 
The implementation of the relevant functions in the process of activity of the deputy of 
the local council reveals his interaction with such subjects as: society, state bodies of local 
level, central bodies of state power, political parties.

The conceptual model of activity of the local council deputy allows to evaluate the 
consequences of its activity, and in this context to adjust its status, identify new functions, 
improve interaction with other entities.

Keywords: status of local council deputy, decentralization of state power, functions, 
interaction, efficiency, activity of local council deputy.
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Постановка проблеми. Із часу 
проголошення незалежності України 
й досі не вдалося створити ефективно 
функціонуючу систему місцевого са-
моврядування, яка б забезпечила кож-
ного мешканця села чи міста сучасною 
медициною й освітою, доступними та 
якісними адміністративними, кому-
нальними, соціальними послугами, 
розвиненою інфраструктурою. Поча-
ток з  2014 року реформи децентралі-
зації мав на меті передачу від органів 
виконавчої влади органам місцевого 
самоврядування значної частини по-
вноважень, ресурсів та відповідально-
сті для забезпечення реалізації інте-
ресів жителів територіальних громад. 
При цьому, варто зауважити, що най-
ближчими до жителів територіальних 
громад, що спроможні забезпечити 
реалізацію їх інтересів є саме органи 
місцевого самоврядування: сільські, 
селищні, міські ради та їх виконкоми. 

Наразі реалізована фінансова де-
централізація, посилено мотивацію 
до міжмуніципальної консолідації 
в  країні, створено належні правові 
умови та механізми для формування 
спроможних територіальних громад 
сіл, селищ, міст, які об’єднують свої зу-
силля у вирішенні нагальних проблем. 
Разом з  тим, виникають проблемні 
питання теоретичного та практичного 
характеру щодо трансформації функ-
цій, повноважень та відповідальності 
депутата місцевої ради в  контексті 
проведення реформи децентралізації. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Досить значна кількість 
наукових публікацій присвячена до-
слідженню теоретичних засад децен-
тралізації влади, серед яких варто 
вирізнити наукові праці таких україн-
ських та зарубіжних вчених: Р.Драго, 

С.Романюка, С.Куйбіди, В.Воротіна. 
Я.Жаліла та інших. Проблемним пи-
танням дослідження статусу депутата 
місцевої ради присвячені праці голов-
ним чином в  галузі юридичних наук. 
Що стосується галузі наук державного 
управління, то варто вирізнити праці 
В.Куйбіди (дослідження вихідних по-
ложеннях, які покладено в основу ви-
значення дій, доручених суспільством 
органам місцевого самоврядування), 
С.Куриц, В.Воробьева (досліджували 
окремі питання реалізації функцій 
органів місцевого самоврядування), 
В.Телицька, Є.Сергієнко (зосереджува-
ли увагу на питання організації взає-
модії між елементами системи міс-
цевого самоврядування). Враховуючи 
науковий здобуток зазначених та ін-
ших авторів, все ж не дослідженим 
залишається питання обгрунтування 
теоретичних засад діяльності депута-
та місцевої ради для визначення на-
прямів трансформації його правового 
статусу в умовах децентралізації.

Формулювання мети статті. Ме-
тою статті є розкриття теоретичних 
аспектів визначення основних функ-
цій, повноважень та відповідальності 
депутата місцевої ради.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. У науковій літературі ви-
світлено значна кількість трактувань 
таких понять, як “децентралізація” 
і  “децентралізація влади”, що мають 
схожі характерні риси. Зокрема, в Ен-
циклопедії з  державного управління 
термін “децентралізація” трактується 
як спосіб територіальної організації 
влади, при якому держава передає 
право на прийняття рішень із визна-
чених питань або у  визначеній сфері 
структурам локального або регіональ-
ного рівня, що не належать до систе-
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ми виконавчої влади і  є відносно не-
залежними від неї [1]. Тотожним до 
цього є визначення, що представлено 
авторами у  Енциклопедичному слов-
нику з державного управління понят-
тя “децентралізація” трактується як 
процес передачі частини функцій та 
повноважень вищими рівнями управ-
ління нижчим (від центральних ор-
ганів виконавчої влади до місцевих 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування) [2]. 

С.Романюк схильний до думки, що 
децентралізація – це процес чи ситуа-
ція передавання влади (повноважень) 
та відповідальності щодо надання су-
спільних послуг від національного до 
нижчих рівнів влади [3].

У дослідженні [4] поняття “де-
централізація” визначено як систе-
му розподілу функцій і  повноважень 
між державними і місцевими рівнями 
управління із розширенням прав ос-
танніх. 

Серед відмінних рис децентраліза-
ції Р.Драго [5] вирізняє такі: по-перше, 
місцеві органи влади являються ви-
борними, але водночас існують органи 
влади, що призначаються централь-
ною владою; по-друге, адміністратив-
на автономія децентралізованих орга-
нів існує, але обмежена законом. Тобто 
органи місцевого самоврядування ви-
конують окремі управлінські функції 
в  повному обсязі, тоді як інші розпо-
ділені між центральними органами 
влади і  органами місцевого самовря-
дування; по-третє, територіальні гро-
мади мають статус юридичної особи 
і  наділені бюджетною автономією, 
що здійснюється префектами (адміні-
стративний нагляд) та казначейськи-
ми службами (фінансовий нагляд).

Що стосується аналізу поняття 
“децентралізація державної влади”, 
то автори Енциклопедії з державного 
управління [6] та Енциклопедичного 
словника з державного управління [2] 
вважають що це самостійність у підхо-
дах до управління з  урахуванням ба-
гатоманітності місцевих особливостей 
при збереженні єдності в  основному, 
суттєвому; виявляється у  делегуванні 
повноважень від органів державного 
управління до місцевого самовряду-
вання. На практиці виявляється як пе-
редавання частини функцій держав-
ного управління центральних органів 
виконавчої влади місцевим органам 
виконавчої влади та органам місце-
вого самоврядування, розширення 
повноважень нижчих органів за ра-
хунок вищих за рівнем. У загальному 
випадку авторами зазначається, що 
децентралізація (чи то децентраліза-
ція державної влади) це характеристи-
ки відносин між суб’єктом і  об’єктом 
управління, що відображають розпо-
діл повноважень та відповідальності 
у прийнятті рішень стосовно внутріш-
ніх відносин системи. 

В результаті цього у  зазначених 
дослідженнях розглядають широке та 
вузьке розуміння децентралізації дер-
жавної влади. За широкого розуміння 
зазначене поняття характеризує відно-
сини між державою та громадянським 
суспільством, за яких збільшуються 
права щодо прийняття рішень людини, 
громадських організацій і  зменшення 
їх у органів державної влади. За вузько-
го розуміння характеризує перерозпо-
діл повноважень між органами влади, 
що належать до різних рівнів ієрархії 
та суб’єктами місцевого самовряду-
вання. Характерною рисою децентра-
лізації державної влади за широкого 
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та вузького розуміння є підвищення 
можливості з реалізації інтересів, прав 
і свобод населення [5; 2].

У межах нашого дослідження пи-
тань трансформації статусу депутата 
місцевої ради, як представника інте-
ресів територіальної громади, вибор-
ців свого виборчого округу важливим 
є акцент як на широкому, так і  вузь-
кому розумінні децентралізації дер-
жавної влади. Це обумовлено тим, що 
характерною рисою децентралізації 
державної влади є підвищення мож-
ливості з реалізації інтересів населен-
ня громади, а також обумовлює взає-
мовідносини між депутатами місцевої 
ради і  суспільством, органами вико-
навчої влади місцевого і центрально-
го рівнів. 

В результаті цього постає питання: 
яким чином має бути удосконалено 
статус депутата місцевої ради (з ура-
хуванням чинників, які позначаються 
на статусі депутата місцевої ради та 
його складових у  предметному полі 
функціонального та оціночного аспек-
тів його діяльності), його взаємодія із 
суспільством, органами виконавчої 
влади місцевого та центрального рів-
нів в  умовах децентралізації держав-
ної влади? Враховуючи результати по-
передніх досліджень (прим.: в науковій 
статті “Правовой статус депутата 
местного совета как предмет научных 
исследований” [8] обгрунтовано необ-
хідність дослідження теоретичного ас-
пекту статусу депутата місцевої ради 
(стосується визначення принципів, що 
лежать в  основі функцій, повноважень 
та відповідальності депутата місцевої 
ради); функціонального (розкриває орга-
нізацію діяльності в напрямку ефектив-
ної взаємодії органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування в  умовах 

децентралізації); оціночного (передба-
чає оцінювання ефективності місцевих 
органів виконавчої влади і  органів міс-
цевого самоврядування, а також діяль-
ності депутата місцевої ради). У нау-
ковій праці “Концептуалізація дефініції 
“правовий статус депутата місцевої 
ради” [9] у  контексті децентралізації 
публічного управління та адміністру-
вання в  Україні” встановлено, що пра-
вовий статус депутата місцевої ради є 
похідним від функцій представницьких 
органів місцевого самоврядування, тоб-
то функції і  повноваження депутатів 
місцевих рад – первинні, статус же де-
путатів цих рад похідний від них. У цьо-
му ж контексті зазначається, що від-
повідальність депутатів місцевої ради 
також є похідною від ефективності їх 
діяльності, а повноваження є практич-
ним вираженням функцій депутатів 
місцевих рад, які необхідні для їх реаліза-
ції), результати аналізу і синтезу скла-
дових статусу депутата місцевої ради 
у  предметному полі функціонального 
та оціночного аспектів діяльності, на-
прямок дослідження концептуальних 
основ діяльності депутата місцевої 
ради в  умовах децентралізації дер-
жавної влади доцільно відобразити 
схематично (рис. 1). Для дослідження 
цього питання варто зосередити увагу 
на кожному із зазначених аспектів.

Перш за все, доцільно зосередити 
увагу на існуючих принципах до ви-
значення функцій депутата місцевої 
ради в  умовах децентралізації дер-
жавної влади. За визначенням, що 
представлено у Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови 
[7], поняття “принцип” трактуєть-
ся як: (1) основні вихідні положення 
якої-небудь наукової системи, теорії, 
ідеологічного напрямку чи ін.; (2) осо-
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бливість, покладена в основу створен-
ня або здійснення чого-небудь. По-
няття “функція” у Енциклопедичному 
словнику з  державного управління 
трактується як стала сукупність одно-
рідних спеціалізованих дій, здатність 
організації яких підтримується в орга-
нізації. В свою чергу поняття “функція 
органу виконавчої влади й/або його 
підрозділу” авторами визначено як 
конкретну дію щодо реалізації влад-
них повноважень, доручена державі 
суспільством, здійснювана держав-

ними службовцями, чітко спрямова-
на на досягнення певного результату, 
що має зовнішнього стосовно даного 
органу виконавчої влади (підрозділу) 
користувача” [2, с.745]. Тому, у подаль-
шому дослідженні зосередимо увагу 
на вихідних положеннях, які покладе-
но в основу визначення дій, доручених 
суспільством депутату місцевої ради 
(чи органам місцевого самоврядуван-
ня) і  чітко спрямовані на досягнення 
певного результату. 

ФУНКЦІЇ     ФУНКЦІЇ

ПОВНОВАЖЕННЯ    ВЗАЄМОДІЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ    ЕФЕКТИВНІСТЬ

Рис. 1. Схема напрямку дослідження концептуальних основ діяльності депутата місцевої 
ради в умовах децентралізації державної влади

Теоретичний
Функціональний

Оціночний
аспекти

Р.Драго [5] диференціює управлін-
ські дії органів місцевого самовряду-
вання (в тому числі депутатів місцевої 
ради) в  залежності від різних типів 
місцевого самоврядування (федера-
лізм, самоуправління, децентраліза-
ція, централізація) за такими вихідни-
ми положеннями: 

• автономія місцевих колективів;
• ступінь визначення “місцевих 

свобод”;
• спроможність реалізації по-

треб тих, на кого спрямовується управ-
лінська діяльність (населення).

Водночас, при встановленні тако-
го типу місцевого самоврядування, як 
децентралізація, автор акцентує увагу 
на подвійному характеру діяльності 
органів місцевого самоврядування 
(депутата місцевої ради). Мова йде 
про те, що вони є автономними місце-
вими колективами і, водночас висту-

пають як “географічно відокремлені 
підрозділи держави”. Тобто органи 
місцевого самоврядування здійсню-
ють діяльність для забезпечення ре-
алізації інтересів місцевої громади, 
і водночас – представники держави на 
відповідній території.

Український вчений В.Куйбіда [10] 
стверджує, що вихідними положення-
ми, що покладено в основу визначення 
дій органів місцевого самоврядування 
(зокрема представницьких органів 
чи депутата місцевої ради) є система 
цінностей та ресурси. До цього твер-
дження автор конкретизує, що органи 
місцевого самоврядування мають за-
безпечувати узгодження і  реалізацію 
державних, регіональних інтересів 
з інтересами територіальних громад. 

Акцентують увагу на важливості 
цього твердження також Г.Ситник і О.
Оболенський. Зокрема, Г.Ситник [11] 
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стверджує, що вихідними положен-
нями, що лежать в основі визначення 
функцій і відповідальності (або ефек-
тивності їх здійснення) являється іє-
рархія рівнів формування та узгоджен-
ня соціальних інтересів. На першому 
рівні зазначеної ієрархії, відбуваєть-
ся формування соціальних інтересів 
людини (індивіда), на другому рів-
ні – формування інтересів соціальної 
групи, тому управлінські впливи депу-
татів місцевої ради повинні здійсню-
ватися з урахуванням контексту наці-
ональних цінностей, які і  визначають 
мотиваційну складову дій особи і соці-
альної групи. Варто також погодитися 
з думкою О.Оболенського [12], що ос-
новоположними засадами здійснення 
публічного управління на регіональ-
ному рівні виступають цінності, інте-
реси і потреби особистості (індивіда), 
громади та суспільства, адже на цьо-
му рівні, як на наш погляд, найбільш 
повним чином можливо забезпечити 
реалізацію життєво важливих потреб 
у розвитку особистості (індивіда). 

Варто також акцентувати увагу 
на дещо інших поглядах зарубіжних 
науковців, які представлені у  праці 
“Болезни государства (диагностика 
патологий системы государственного 
управления и права)” [10], де акцен-
товано увагу на таких вихідних поло-
женнях діяльності органів місцевого 
самоврядування, як автономія місце-
вих колективів і  ступеню визначен-
ня “місцевих свобод”. Ці положення 
прослідковуються у  визначенні дій 
органами місцевого самоврядуван-
ня (чи депутатами місцевої ради) по 
прийняттю і виконанню рішень щодо 
попередження криз і  конфліктів. Ви-
значення дій по прийняттю і виконан-
ню рішень щодо попередження криз 
і конфліктів дає змогу органам місце-
вого самоврядування (депутатам міс-
цевої ради в  тому числі) самостійно 
вирішувати більшу частину протиріч, 
що виникають на побутовому і  ви-
конавському рівні життя і  діяльності 

населення, не допускаючи виникнен-
ня проблем і криз і не звертаючись до 
центральної влади. В іншому випадку 
може виникати своєчасний зворотній 
зв’язок із органами центральної влади 
про виникнення протиріч в  суспіль-
стві для попередження переростання 
суперечностей у  проблеми і  кризи, 
не доводячи невдоволення до бунтів, 
революцій і громадянських воєн1. Але 
такий підхід до визначення функцій 
органів місцевого самоврядування 
може застосовуватися лише в  лібе-
рально-демократичних державах.

Отже, визначення функцій депу-
татів місцевої ради може змінюватися 
в залежності від типів місцевого само-
врядування, які і впливають на: авто-
номію місцевих колективів, ступінь 
визначення “місцевих свобод”, спро-
можності реалізації потреб на рівні 
найближчому до населення. Грунтую-
чись на зазначені вихідні положення, 
варто вирізнити підходи, що визнача-
ють такі основоположні функції депу-
тата місцевої ради: узгодження і реа-
лізація інтересів індивіда, соціальних 
груп, суспільства і держави; розробка 
і реалізація рішень щодо попереджен-
ня криз і конфліктів.

Як доречно стверджується у дослі-
дженнях науковців [13,  с.662], функ-
ції державного управління показують 
як, якими способами і в процесі яких 
взаємозв’язків з  різними сегмента-
ми суспільства держава реалізує свої 
функції. До того ж реалізація функцій 
розкриває перетворення управлін-
ських взаємозв’язків, закладених у да-
ній функції. Зважаючи на це, у межах 
нашого дослідження зосередимо увагу 
на окремих питаннях взаємодії депу-
тата місцевої ради (органів місцевого 
самоврядування) з  суспільством, ор-

1 У цьому випадку проявляється такий 
аспект статусу депутата місцевої ради, як 
взаємодія між депутатами місцевої ради, 
суспільством і центральними органами 
державної влади.



154

ганами виконавчої влади місцевого 
і центрального рівнів в умовах децен-
тралізації державної влади.

У Енциклопедичному словнику 
з  державного управління термін “вза-
ємодія управлінська” трактується як 
об’єднання зусиль суб’єктів управлін-
ня в  напрямі задоволення соціальних 
потреб, зумовлених суспільно необхід-
ними цілями [2, с.82]. На дослідженні 
проблемних питань взаємодії органів 
місцевого самоврядування зосереджу-
вали увагу багато дослідників, серед 
яких варто виокремити праці В.Куй-
біди, С.Романюка, Є.Сергієнка, В.Те-
лицької та інших. Як зазначалося вище, 
за такого типу місцевого самовряду-
вання, як децентралізація державної 
влади суб’єктами управління виступа-

ють не лише органи місцевого само-
врядування, органи виконавчої влади 
місцевого рівня, центральні органи 
влади, але і суспільство. Тому в межах 
нашого дослідження варто зосередити 
увагу на принципових особливостях 
взаємодії, що виникає між депутатом 
місцевої ради і  суспільством, органа-
ми виконавчої влади місцевого рівня, 
органами центральної влади з  метою 
узгодження і  реалізація інтересів ін-
дивіда, соціальних груп, суспільства 
і держави; розробки і реалізація рішень 
щодо попередження криз і конфліктів. 
Схематично взаємодію між депутатами 
місцевої ради і суспільством, органами 
виконавчої влади місцевого рівня, ор-
ганами центральної влади відображе-
но на Рисунку 2. 

Загальновідомо, що визначальну 
роль в  розвинених країнах у  процесі 
узгодження і  реалізації інтересів ін-
дивіда, соціальних груп, суспільства 
і  держави належить політичним пар-
тіям та інститутам громадянського 
суспільства. Це зумовлено тим, що їх 
практична діяльність лежить не тільки 
в  площині реалізації інтересів особи-
стості (індивіда), громади, а й, перш за 

все, – узгодженні інтересів особистості 
і держави.

В даному випадку депутати місце-
вої ради взаємодіють з  політичними 
партіями і  суспільством за рахунок 
обміну інформацією, що містить: (1) 
інформацію про інтереси, як усвідом-
лені потреби забезпечення життєді-
яльності індивідів, соціальних груп, 
суспільства (у прямому напрямку від 
суспільства до депутата місцевої ради, 

Рис. 2. Схема взаємодії депутата місцевої ради з іншими суб’єктами в напрямі реалізації 
його функцій 
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політичних партій); (2)  інформацію 
про взаємоузгодженість інтересів ін-
дивідів, соціальних груп, суспільства 
і  держави (у зворотному  – від полі-
тичних партій, до депутата місцевої 
ради, суспільства). Водночас варто 
враховувати, що узгодження інтере-
сів індивіда, соціальних груп, суспіль-
ства і держави об’єктивно передбачає 
і  певну втрату прав і  свобод індивіда 
і  соціальних груп, що є передумовою 
забезпечення реалізації загальнодер-
жавних інтересів, які повинні сприй-
матися суспільством як суспільно 
значущі інтереси завдяки діяльності 
політичних партій і  депутатів місце-
вих рад.

Взаємодія депутата місцевої ради 
з органами влади центрального та міс-
цевого рівнів відбувається за рахунок 
спрямування відповідної інформації 
про стан реалізації інтересів, шляхом 
повідомлення влади про виникнен-
ня протиріч в суспільстві, в тому чис-
лі внаслідок рішень влади, завдяки 
чому органи державної влади можуть 
своєчасно попередити переростан-
ня суперечностей у проблеми і кризи, 
не доводячи невдоволення до бунтів, 
революцій і  громадянських воєн. На 
важливості цього питання акценту-
вали увагу як українські (фахівці На-
ціонального інституту стратегічних 
досліджень) [14], так і  зарубіжні до-
слідники (автори монографії “Болезни 
государства (диагностика патологий 
системы государственного управле-
ния и права)”) [15]. 

Зокрема, українські науковці за-
значають, що існує ряд суперечностей, 
які лежать у площині організації ефек-
тивного взаємодії по лінії “центр”  – 
“регіон”. Суть зазначених протиріч 
(“нестиковок”) на думку дослідників 
[14] полягає, зокрема, в  наступному: 
суперечності між офіційно проголо-
шеними державою пріоритетами со-
ціально-економічного розвитку та 

інтересами розвитку регіонів в  кон-
тексті нагальних потреб життєзабез-
печення місцевого населення; наявно-
сті у  регіонів конфліктів з  “центром” 
щодо вирішення тих чи інших питань 
в соціогуманітарній сфері; досить час-
тими випадками своєрідної експансії 
бізнес-групових, корпоративних інте-
ресів з регіонального на центральний 
рівень, яка, як правило, супроводжу-
ється жорсткою конкуренцією за роз-
поділ посад в  державних структурах, 
як передумову, отримання дивідендів 
як для політичної, так і для бізнес-елі-
ти регіону. 

В свою чергу зарубіжні дослідники 
[15] акцентують увагу на такому аспек-
ті взаємодії з  органами центральної 
влади, як виявлення і  повідомлення 
влади щодо протиріч в суспільстві (так 
званий “ефект тисячі очей”) в  тому 
числі внаслідок рішень влади. Завдя-
ки отримання достовірної інформації 
органи центральної влади зможуть 
своєчасно попередити переростання 
суперечностей у проблеми і кризи, не 
доводячи невдоволення до бунтів, ре-
волюцій і громадянських воєн.

Тому основою діяльності депутата 
місцевої ради виступають узгодження 
і  реалізація інтересів і  потреб особи-
стості (індивіда), громади та суспіль-
ства, виявлення і  протидія загроз їх 
реалізації. В свою чергу, становлення 
взаємодії депутата місцевої ради з ін-
шими суб’єктами здійснюється ціле-
спрямовано в  напрямі реалізації ви-
значених функцій. 

Наразі проведення в  Україні ре-
форми децентралізації державної 
влади має здійснюватися на основі 
підвищення ефективності діяльно-
сті органів публічного управління на 
регіональному рівні, передбачаючи 
при цьому оцінювання ефективності 
діяльності депутата місцевої ради. В 
даному контексті важливим є оціню-
вання ефективності діяльності депу-
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тата місцевої ради як загалом, так і в 
аспекті визначення функцій і  їх взає-
модії з  іншими суб’єктами в  напрямі 
реалізації функцій депутата місцевої 
ради. Зважаючи на важливість та не-
обхідність ґрунтовного дослідження 
питання оцінювання ефективності ді-
яльності депутата місцевої ради має 
бути предметом дослідження в  окре-
мій статті. 

Для визначення яким чином має 
бути удосконалено статус депутата 
місцевої ради, враховуючи децентра-
лізацію державної влади, що наразі 
здійснюється в  Україні, доцільно по-
будувати модель діяльності депутата 
місцевої ради. Доцільність побудови 
моделі в даному випадку обумовлено 
тим, що моделювання в  державному 
управлінні являється способом дослі-
дження складних явищ і  процесів на 
основі заміни їх спрощеним об’єктом 
за умови, що він відтворює суттєві 
якості, що досліджуються [16, с.123], 
а сама модель – спрощене відображен-
ня досліджуваного об’єкта, або спро-
щений опис реальності [17, с.10]. 

Зважаючи на викладені стадії ді-
яльності депутата місцевої ради кон-
цептуальна модель діяльності депу-
тата місцевої ради має включати такі 
основні елементи: (1) складові статусу 
депутата місцевої ради; (2) функції; 
(3) взаємодія; (4) оцінювання ефектив-
ності (Див. Рис. 3). При цьому, такий 
елемент моделі, як оцінювання ефек-
тивності дає змогу оцінити наслід-
ки діяльності депутата місцевої ради 
з метою можливого коригування його 
статусу, визначення нових функцій, 
удосконалення взаємодії з  іншими 
суб’єктами. Разом з  тим дана модель 
може застосовуватися для трансфор-
мації статусу депутата місцевої ради 
в  умовах зміни типу місцевого само-
врядування.

Висновки. 
1. Показано, що в  ході проведен-

ня реформи децентралізації в Україні 
передбачається не тільки як перероз-
поділ повноважень між органами дер-
жавної влади, що належать до різних 
рівнів ієрархії та суб’єктами місцевого 
самоврядування, а й залучення грома-
дянського суспільства до формуван-
ня державно-управлінських рішень 
і  встановлення для цього відповідної 
взаємодії між державою та органами 
місцевого самоврядування.

2. Для визначення шляхів тран-
сформації правового статусу депута-
та місцевої ради в контексті реформи 
децентралізації обґрунтовано основ-
ні структурні елементи діяльності 
депутата місцевої ради, передусім 
ті, що стосуються функцій депутата 
місцевої ради та можуть змінювати-
ся в  залежності від типів місцевого 
самоврядування. При цьому в  умо-
вах децентралізації державної влади 
виокремлено підходи, що визначають 
такі основоположні функції депутата 
місцевої ради, як: узгодження і  реа-
лізація інтересів індивіда, соціальних 
груп, суспільства і держави; розробка 
і реалізація рішень щодо попереджен-
ня криз і конфліктів.

3. Встановлено, що реалізація від-
повідних функцій у  процесі діяльно-
сті депутата місцевої ради розкриває 
його взаємодію з  такими суб’єктами, 
як: суспільство, органи державної вла-
ди місцевого рівня, центральні орга-
ни державної влади, політичні партії, 
а  сама взаємодія депутата місцевої 
ради із іншими суб’єктами здійсню-
ється цілеспрямовано у  контексті уз-
годження і  реалізації визначальних 
потреб (інтересів) особистості (індиві-
да), громади та суспільства, виявлення 
і протидія загроз щодо їх задоволення 
(реалізації). 
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Рис. 3. Концептуальна модель діяльності депутата місцевої ради 

4. Запропоновано концептуальну 
модель діяльності депутата місцевої 
ради, яка дає змогу оцінити ефектив-
ність діяльності депутата місцевої ради 

як загалом, так і  в аспекті визначення 
функцій і їх взаємодії з іншими суб’єк-
тами в напрямі реалізації функцій депу-
тата місцевої ради, що має принципове 
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значення, оскільки дозволяє оцінити 
наслідки його діяльності, і у цьому кон-
тексті коригувати його статус, визнача-
ти нові функції, удосконалювати взає-
модію з іншими суб’єктами.
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