
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні члени журі! 

Тема мого науково-дослідницького проєкту – «Міжнародно-правові 

стандарти у сфері місцевого самоврядування та практика реалізації їх в 

Україні». 

Вже декілька років мене цікавлять питання організації публічної влади, 

її функціонування та взаємодії з громадянами. Найближчим для громадян 

рівнем публічної влади, де ми реалізуємо більшість своїх прав, де вирішуються 

питання організації нашого життєвого середовища, є місцеве самоврядування. 

Кожен з нас належить до тієї чи іншої територіальної громади, кожен може 

брати участь у вирішенні питань місцевого значення, подавати звернення, 

підписувати петиції, брати участь у громадських слуханнях, зборах, бути 

присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування, від яких залежить, 

якими будуть міста, селища, села України, як вони розвиватимуться, наскільки 

комфортним буде наше життя. Саме тому кілька останніх років я присвятила 

дослідженням актуальних питань місцевого самоврядування. 

У 2018 році я працювала над науково-дослідницькою роботою, 

присвяченою питанню добровільного об’єднання територіальних громад на 

прикладі окремого району, у 2019 році – над дослідженням Європейської 

хартії місцевого самоврядування як джерела муніципального права в Україні 

(ці роботи посіли 3 та 2 місця на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН), що надихнуло мене далі розробляти 

проблематику муніципальної влади. Тому я розпочала знайомитися з іншими 

міжнародно-правовими стандартами у сфері місцевого самоврядування, які 

акумулюють світовий прогресивний досвід його організації та здійснення, 

адже в Україні розпочата реформа децентралізації, яку планувалося завершити 

у поточному році, однак в силу ряду причин зараз вона перебуває під загрозою 

зриву. 

Для нашої держави і для кожного з нас надзвичайно важливо 

продовжити розбудову дієвого, відповідального, самодостатнього місцевого 

самоврядування, яке здатне гнучко реагувати на потреби громадян на 

місцевому рівні, надавати публічно-владні та інші (освітні, медичні, культурні, 

житлово-комунальні та ін.) послуги. Якою буде наша держава і наша громада 

залежить від нашої активності, від бажання і зусиль на їх розбудову.  

Частину з існуючих міжнародно-правових стандартів у сфері місцевого 

самоврядування Україна ратифікувала, взявши на себе відповідні зобов’язання 

по їх впровадженню, однак виконати в повному обсязі ще не може з 

об’єктивних та суб’єктивних причин. Деякі зі стандартів залишаються для нас 

недосяжними, однак головне, на мою думку, не зупинятися на шляху 

розбудови муніципальної влади. 

В своїй роботі я намагалася проаналізувати цікавий досвід, який 

напрацьований за останні роки місцевими радами по впровадженню 

міжнародних стандартів у сфері місцевого самоврядування в їхню діяльність. 

Для цього я багато спілкувалася з депутатами, службовцями, мешканцями 

громад. Мене вразило, що більшість з них вболівають за розвиток своїх 



територій, готові докладати зусиль, щоб жити цивілізовано та гідно, 

контролювати владу та допомагати їй. Водночас мало хто з них обізнаний зі 

змістом  міжнародних документів (навіть посадові особи та депутати), не всі 

розуміють, до чого призведе реформа децентралізації та адміністративно-

територіального устрою, більшість громадян песимістично налаштовані, 

вважають, що жити стане ще гірше. 

Серед труднощів, з якими я зіткнулася в своїй роботі, можна назвати 

відсутність в нашому регіоні вчених-муніципалістів, з якими можна 

обговорити свої ідеї, та й взагалі вчених-правознавців у нас небагато. Тому я 

прослухала на платформі Prometheus онлайн-курси «Ефективна взаємодія 

органів місцевого самоврядування з громадськістю», «Децентралізація: від 

патерналізму до відповідального розвитку», «Ефективний бюджетний процес 

в органах місцевого самоврядування», «Децентралізація в Україні – теорія та 

практика». Сподіваюсь, що в майбутньому у мене буде нагода поспілкуватися 

з вітчизняними та міжнародними експертами з цих питань. 

Своєю роботою я намагалася привернути увагу до необхідності 

продовження Україною розбудови місцевого самоврядування, втілення 

принципу субсидіарності, поширення прогресивного муніципального досвіду, 

мінімізацію негативних явищ муніципальної практики, збільшення 

громадської активності на місцевому рівні. 

В майбутньому мене приваблює юридична практика, але не будь-яка, а 

лише чесна та добросовісна допомога людям, які потребують захисту свої 

прав. Також цікавою для мене є громадська діяльність по контролю за 

здійсненням владних повноважень, відкритістю та прозорістю органів влади. 

 

 

 

З повагою      Катерина Сергієнко 


