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ОБЛАСНІ ТА РАЙОННІ РАДИ ЯК МУНІЦИПАЛЬНІ ОРГАНИ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЕКТІВ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Статтю присвячено проблематиці обласних та районних рад як муніципальних орга-
нів публічного управління у сфері адміністративно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних територіальних громад. Проаналізовано діяльність 
обласних та районних рад у сфері адміністративно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних територіальних громад. 

Належне адміністративно-правове регулювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад є невід’ємною вимогою сучасного розвитку України 
як демократичної і правової держави у контексті її євроінтеграції та забезпечення реа-
лізації принципів сталого розвитку.

Органи публічного управління у сфері адміністративно-правового регулювання про-
ектів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад можна поділити на дер-
жавні та муніципальні органи публічного управління у сфері адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад.

Серед муніципальних органів публічного управління у сфері адміністративно-право-
вого регулювання проектів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад 
можна виокремити обласні та районні ради, а також сільські, селищні, міські ради і сіль-
ських, селищних, міських голів.

Практика реалізації проектів економічного розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад обласними та районними радами як органами публічного управління у сфері адмі-
ністративно-правового регулювання проектів економічного розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад засвідчує важливу роль  обласних та районних рад в інституційній 
системі адміністративно-правового регулювання проектів економічного розвитку об’єд-
наних територіальних громад.

Транскордонне співробітництво обласних та районних рад як органів публічного 
управління у сфері адміністративно-правового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад, має важливе значення для реалізації окремих 
проектів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад. 

У рамках діяльності обласних та районних рад як органів публічного управління у 
сфері адміністративно-правового регулювання проектів економічного розвитку об’єд-
наних територіальних громад важливе значення має обмін кращими практиками спів-
робітництва територіальних громад, і проведення відповідних круглих столів, тренінгів, 
конференцій, за їх ініціативи.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, об’єднані територіальні 
громади, проекти економічного розвитку громад, публічне управління, обласні ради, 
районні ради.

Постановка проблеми. У сучасній Укра-
їні, в контексті її розвитку як правової дер-
жави, євроінтеграції, еволюції публічного 
управління, реформи місцевого самовряду-

вання, розвитку об’єднаних територіальних 
громад, розвитку інститутів громадянського 
суспільства, важливого значення набуває 
забезпечення дієвого адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад. 
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Дослідження обласних та районних рад як 
муніципальних органів публічного управління 
у сфері адміністративно-правового регулю-
вання проектів економічного розвитку об’єд-
наних територіальних громад, сприятиме 
розвитку науки адміністративного права, вдо-
сконаленню системи адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад, 
а також  вдосконалення діяльності уповно-
важених суб’єктів у даній сфері. Внаслідок 
цього дослідження проблематики обласних 
та районних рад як муніципальних органів 
публічного управління у сфері адміністратив-
но-правового регулювання проектів еконо-
мічного розвитку об’єднаних територіальних 
громад є важливим для розвитку науки адмі-
ністративного права. 

Метою статті є охарактеризувати про-
блематику обласних та районних рад як 
муніципальних органів публічного управ-
ління у сфері адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад.

Завданнями даної статті є: охаракте-
ризувати обласні та районні ради як муні-
ципальні органи публічного управління 
у сфері адміністративно-правового регу-
лювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад, проа-
налізувати діяльність обласних та район-
них рад  у сфері адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад.

Стан дослідження. Проблематика 
обласних та районних рад як муніципаль-
них органів публічного управління у сфері 
адміністративно-правового регулювання 
проектів економічного розвитку об’єд-
наних територіальних громад є актуаль-
ною, а окремі її аспекти були предметом 
дослідження багатьох сучасних науковців, 
зокрема: М.Алмаші, Я.Лазура, та О.Рогача.

Виклад основного матеріалу. 
Органи публічного управління у сфері 

адміністративно-правового регулювання 
проектів економічного розвитку об’єдна-
них територіальних громад можна поді-
лити на державні та муніципальні органи 
публічного управління у сфері адміністра-
тивно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад.

Серед муніципальних органів публіч-
ного управління у сфері адміністратив-
но-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад можна виокремити 
обласні та районні ради, а також сільські, 
селищні, міські ради і сільських, селищ-
них, міських голів.

Згідно ст. 10 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»[1] від 
21 травня 1997 року обласні та районні 
ради є органами місцевого самовряду-
вання, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст, 
у межах повноважень, визначених Кон-
ституцією України, цим та іншими зако-
нами, а також повноважень, переданих їм 
сільськими, селищними, міськими радами. 

Обласні та районні ради у своїй діяль-
ності керується Конституцією України[2] 
та Законами України, зокрема: «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21 травня 
1997 року, «Про співробітництво територі-
альних громад»[3] від 17 червня 2014 року, 
«Про засади державної регіональної полі-
тики»[4] від 5 лютого 2015 року,  указами 
Президента України та постановами Вер-
ховної Ради України, прийнятими відповідно 
до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, іншими актами 
законодавства.

Службовці органів місцевого самовряду-
вання діють на основі Закону України «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання»[5]  від 7 червня 2001 року.  

У рамках діяльності обласних та район-
них рад як органів публічного управління 
у сфері адміністративно-правового регу-
лювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад важливе 
значення має обмін кращими практиками 
співробітництва територіальних громад, 
і проведення відповідних круглих столів, 
тренінгів, конференцій, за їх ініціативи.

Зокрема, Хмельницька обласна рада 
організувала проведення семінару «Кращі 
практики місцевого самоврядування: 
співпраця між громадами та співпраця 
в громадах – запорука успішного регіо-
нального і місцевого розвитку» 22 травня 
2018 року у м. Хмельницькому. У ньому 
взяли участь представники органів місце-
вого самоврядування, фіналісти конкурсу 
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«Кращі практики місцевого самовряду-
вання» 2017 року з 14 ОТГ десяти регіо-
нів України, а також представники засобів 
масової інформації – переможці  Всеукра-
їнського конкурсу журналістських робіт 
«Реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади» 
2017 року з різних областей.

Успішним досвідом роботи у 2017 році 
у сфері співробітництва територіаль-
них громад поділилися фіналісти кон-
курсу «Кращі практики місцевого само-
врядування». Зокрема, сільський голова 
з Покровського району Дніпропетровської 
області Наталія Антипенко розповіла про 
досвід впровадження практики ство-
рення міні-цеху з переробки молока у селі 
Покровському. Практику співробітництва 
громад задля досягнення єдиного резуль-
тату презентувала голова Борівської 
районної ради Харківської області Олена 
Клименко.  Представники Полтавської 
області, зокрема, керівник районного 
ресурсного центру громад, начальник 
відділу ведення діловодства, юридичного 
та кадрового забезпечення Семенівської 
районної ради Світлана Феденко розпо-
віла про практику оновлене життя місцевої 
пожежної охорони на базі села Оболонь, 
начальник відділу організаційно-право-
вого забезпечення виконавчого апарату 
Решетилівської районної ради Полтавської 
області Оксана Хиль поінформувала про 
впровадження практики міжмуніципаль-
ного співробітництва у сфері соціального 
захисту громадян.

Дунаєвецький міський голова Веліна 
Заяць коротко поінформувала присутніх 
про успішний досвід впровадження міс-
цевих ініціатив та запросила учасників 
семінару більш детально ознайомитися 
з життям громади уже безпосередньо на 
її території. Протягом двох днів представ-
ники органів місцевого самоврядування 
та ЗМІ з різних регіонів держави ознайом-
ляться з досвідом роботи Дунаєвецької 
міської та Новоушицької селищної об’єд-
наних територіальних громад. Окрім того, 
учасники зібрання ознайомляться з робо-
тою Миньковецького старостату[6].

Нижче розглянемо транскордонне спів-
робітництво обласних та районних рад 
як органів публічного управління у сфері 

адміністративно-правового регулювання 
проектів економічного розвитку об’єдна-
них територіальних громад, на прикладі 
Закарпатської обласної ради.

В усі часи питання транскордонного 
і прикордонного співробітництва для 
найзахіднішої області України – Закар-
паття, яке межує з чотирма країнами 
Європи – Словаччиною, Угорщиною, 
Польщею та Румунією, було завжди 
в пріоритеті. Напрацьовані колосальні 
добросусідські зв’язки дали змогу знайти 
нові інструменти партнерства і програм, 
які охоплюють не тільки традиційні еко-
номічні, а й різні аспекти життєдіяльності 
громад прикордоння.

Закарпатська обласна рада своїми 
рішеннями впроваджує програми роз-
витку транскордонного та міжрегіональ-
ного співробітництва,  підтримує ініціативи 
в соціально-економічних, науково-техніч-
них, екологічних, культурних зв’язках між 
громадами та веде пошуки ефективних 
джерел їх фінансування. Задля кращого 
життя жителів, розвитку соціальної сфери 
та інфраструктури прикордонних терито-
рій, створення умов для залучення інвес-
тицій. Адже, як показали візити керівни-
цтва області у самоврядні  області  сусідніх 
держав,  є очевидним, що європейська 
політика пропонує нашим прикордон-
ним регіонам привілейовані відносини 
з ЄС, залучаючи їх до цільових програм 
розвитку в країнах Центральної та Схід-
ної Європи. Тим більше, що  у контексті 
децентралізації влади в Україні органи 
місцевого самоврядування набувають 
додаткових повноважень, і Закарпатська 
обласна рада їх успішно використовує. 
Окремі приклади транскордонного спів-
робітництва Закарпатської обласної ради 
розглянемо нижче.

Закарпатська обласна рада приділяє 
співпраці із угорськими регіонами знач-
ної уваги. Так, 2016 року було підписано 
чергову Програму співпраці Закарпатської 
області та області Саболч-Сатмар-Бе-
рег на 2017 рік, із областю Боршод-Аба-
уй-Земплен на 2016-2017 роки, Угоду про 
співробітництво територіальних органів 
місцевого самоврядування в басейні р. 
Тиса керівниками регіональних рад Укра-
їни, Угорщини, Румунії та Сербії, започат-
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ковано співпрацю з регіоном Бач-Кішкун. 
Співпраця з цими областями Угорщини 
дасть можливість реалізовувати проекти 
в рамках програми «Угорщина-Словач-
чина-Румунія-Україна 2014-2020», грант 
ЄС по якій передбачає близько 80 мільйо-
нів євро. В основу цих проектів увійдуть 
найбільш оптимальні соціальні, екологічні 
та інфраструктурні проблеми, які є акту-
альними для прикордонних областей обох 
країн. Вони стосуються збереження істо-
ричної та культурної спадщини, охорони 
навколишнього середовища, розвитку 
транспортних і комунікаційних магістра-
лей, відкриття нових пунктів пропуску, 
поводження з твердими побутовими від-
ходами. Йдеться також про збереження 
та ефективне функціонування Закарпат-
ського обласного комунального підприєм-
ства «Міжнародний аеропорт «Ужгород», 
автоматизовану Інформаційно-вимірю-
вальну систему (АІВС) – «Тиса», подальше 
вдосконалення спільної верхньотисян-
ської системи моніторингу та оповіщення 
паводків, створення транскордонного біо-
резервату “Тисянська долина” тощо.

Комунальними та громадськими устано-
вами й інституціями Закарпаття й сусідніх 
Кошицького та Пряшівського країв Словач-
чини здійснено більше  10 спільних про-
ектів з енергоощадження, впровадження 
європейських принципів навчання у шко-
лах, створення умов для розвитку  наці-
ональних меншин  та працевлаштування 
молоді.

Активна співпраця здійснюється 
з Мараморошським та Сату-Марським 
повітами Румунії на основі відповідних 
рамкових угод. Щороку напередодні Дня 
Європи з цими регіонами проводиться Дні 
добросусідства на кордоні, мистецькі фес-
тивалі, спортивні і туристичні атракції.

У 2016 році для співфінансування 
разом із обласним та місцевими бюдже-
тами Закарпатської області для 15 інвес-
тиційних проектів у соціальній сфері 
нашого краю Краєм Височина Чеської 
Республки  виділено 4 600 000 чеських 
крон, у 2017 – 5 250 000 чеських крон. 
Крім того, на подолання наслідків градо-
бою 2016 року в Виноградівському районі 
було виділено ще 1 000 000 CZK. В цілому 
ж за період співпраці Край Височина інве-

стував у соціальну сферу Закарпатської 
області більше 40 мільйонів чеських крон. 
Це дало змогу здійснити спільно майже 80 
культурно-освітніх, гуманітарних та інвес-
тиційних проектів.

Не менш успішною є співпраця Закар-
патської області з Пардубицьким краєм. 
У 2016 році спільно реалізовано 8 інвес-
тиційних проектів у соціальній сфері 
Закарпатської області загальною вартістю 
майже 8 мільйонів гривень, на фінансу-
вання яких у бюджеті краю було виділено 
2 500 000 чеських крон, а 2017 року – 
1 700 000 чеських крон. А візити делега-
цій  представників пожежної служби  Краю 
Височина та Пардубицького краю Чеської 
Республіки супроводжувалися даруван-
ням комплектів одягу для пожежників міст 
Ужгорода та Мукачева.

Ось лише невеликий перелік спільних 
заходів у рамках транскордонного спів-
робітництва прикордонних регіонів. Адже 
регіональні індикатори соціально-еко-
номічної інтеграції, якими користується 
європейська спільнота, насправді сьо-
годні доступні всім. Усе залежить від ваги 
бажання громади та мистецтва прийняття 
сміливих, ба, навіть,складних рішень, без 
чого неможливий рух уперед. Задля зба-
лансованої регіональної політики та якіс-
них змін на краще в ім’я мирного, щасли-
вого завтрашнього дня[7].

Нижче розглянемо практику реаліза-
ції проектів економічного розвитку об’єд-
наних територіальних громад облас-
ними та районними радами як органами 
публічного управління у сфері адміністра-
тивно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад на прикладі проекту 
«Міжмуніципальне співробітництво: ціле-
спрямований соціальний захист громадян. 
Реконструкція та дооснащення Решетилів-
ського трудового архіву – шлях до покра-
щення обслуговування населення та енер-
гозбереження (Решетилівський район)», 
який профінансовано німецькими партне-
рами у рамках проекту Німецького Товари-
ства Міжнародного Співробітництва (GIZ) 
«Реформа управління на сході України».

Архівна справа є важливою складо-
вою інформаційної та культурної сфери 
життєдіяльності суспільства, що охоплює 
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наукові, організаційні, правові, техноло-
гічні, економічні та інші питання, пов’язані 
з нагромадженням, обліком, зберіганням 
юридичними та фізичними особами архів-
них документів та використання відомо-
стей, що в них містяться. Реалізацію дер-
жавної політики у сфері архівної справи 
і діловодства в Решетилівському районі 
забезпечують архівний відділ районної 
державної адміністрації та комунальна 
установа “Решетилівський трудовий архів”, 
який забезпечує зберігання архівних доку-
ментів, що не належать до Національного 
архівного фонду, накопичених у процесі 
документування службових та інших пра-
вовідносин юридичних і фізичних осіб, які 
припинили свою діяльність.

Слід зазначити, що після ліквідації 
окремих сільських господарств документи 
зберігалися неналежним чином, що стало 
передумовою створення у 2003 р. місцевої 
установи спільної власності селища і сіл 
району “Решетилівський трудовий архів”, 
який утримувався за рахунок районного 
бюджету. У зв’язку із внесенням змін до 
Закону України “Про Національний архів-
ний фонд та архівні установи”[8] фінан-
сування установи зараз здійснюється 
з районного бюджету за рахунок іншої 
субвенції, переданої з селищного та сіль-
ських бюджетів.

Проект “Міжмуніципальне співробітни-
цтво: цілеспрямований соціальний захист 
громадян”, який був ініційований Решети-
лівською районною радою за підтримки 
Полтавської обласної ради та проекту GIZ 
“Реформа управління на сході України” 
передбачає вирішення нагальних про-
блем, що постали перед цією комунальною 
установою, зокрема вирішення питання 
щодо виділення додаткового приміщення 
та проведення його ремонту, заміна вікон, 
дверей, придбання стаціонарних метале-
вих стелажів для розміщення документів, 
забезпечення пожежною сигналізацією, 
заміна системи опалення на більш сучасну 
тощо.

У результаті реалізації цього проекту 
ММС не тільки з’явиться можливість при-
йняти нові документи до архівного фонду, 
але й організувати на якісно новій основі 
надання послуг мешканцям громад Реше-
тілівського району.

На виконання згаданого проекту 
ММС заплановано спрямувати (на заса-
дах співфінансування) кошти районного 
та місцевих бюджетів (трьох громад Реше-
тілівського району – Жовтневої, Малоба-
кайської та Плосківської сільських рад), а 
також грант проекту GIZ “Реформа управ-
ління на сході України”.

До реєстрації цього проекту у Мінре-
гіоні та внесення у відповідний реєстр 
у квітні 2015 року було забезпечено про-
ведення усіх передбачених чинним зако-
нодавством процедур та заходів, зокрема 
проведено громадські слухання та обго-
ворення, консультації із представниками 
залучених громад, сесії місцевих рад 
та прийнято відповідні рішення щодо реа-
лізації проекту ММС, підготовлено його 
техніко-економічне обґрунтування тощо.

Одночасно успішна реалізація згада-
ного проекту ММС може сприяти підготовці 
нових проектів співробітництва територі-
альних громад з питань збереження міс-
цевих пам’яток культури, розвитку закла-
дів системи охорони здоров’я тощо[9].

Важливе значення у впровадженні 
і реалізації інноваційних проектів еконо-
мічного розвитку громад є спільна участь 
в їх реалізації різних суб’єктів, за участю 
відповідних районних та обласних рад.

Нижче розглянемо один із таких при-
кладів - проект «Школи громадської 
активності» - інноваційна модель залу-
чення учнівської молоді до активного 
життя громади».

Організації-партнери, співвико-
навці  цього проекту: Управління освіти, 
молоді та спорту Богородчанської райдер-
жадміністрації Івано-Франківської області, 
Богородчанська районна рада, Старобо-
городчанська та Старунська сільські ради 
Богородчанського району Івано-Франків-
ської області, Івано-Франківська обласна 
рада, молодіжна громадсько-екологічна 
організація  «Наш дім – Манява», Львів-
ський регіональний інститут державного 
управління Національної академії держав-
ного управління при Президентові України.

Актуальність проекту полягає в запро-
вадженні ефективного та дієвого меха-
нізму  залучення учнівської молоді до 
активного життя громади, створенню умов 
для отримання учнівської молоді необхід-
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них знань, умінь та навичок про основи 
місцевого самоврядування та створення 
дієвого механізму для вирішення проблем, 
які їх турбують використовуючи сучасні 
інформаційні технології.

Основною проблемою проекту є недо-
статнє або повністю відсутнє залучення 
молодого покоління, до процесів форму-
вання стратегії розвитку територіальної 
громади, їх участі у формуванні та роботі 
органів місцевого самоврядування, ста-
новленні інститутів громадянського 
суспільства на місцевому рівні.

Очікувані результати проекту: форму-
вання серед дітей і молоді позиції активного 
учасника життя місцевої громади; запро-
вадження міжмуніципального співробіт-
ництва для вирішення спільних проблем; 
використання  даного досвіду  в інших 
регіонах України; облаштування  трьох 
«Шкіл громадянської активності» необ-
хідною оргтехнікою із підключенням до 
Інтернет-мережі;  покращення стану при-
міщення Солотвинського будинку дитячої 
та юнацької творчості. 

Обсяг коштів, необхідних для реалі-
зації проекту, та джерела його фінансу-
вання. Загальний розмір бюджету складає 
353673,8 грн., в тому числі: 310721,4 грн. 
за рахунок коштів Державного фонду регі-
онального розвитку, 42916,4 грн. - кошти 
Солотвинської селищної ради[10].

Висновки. На основі вищевикладе-
ного, можна зробити наступні висно-
вки. Належне адміністративно-правове 
регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад 
є невід’ємною вимогою сучасного роз-
витку України як демократичної і право-
вої держави у контексті її євроінтеграції 
та забезпечення реалізації принципів ста-
лого розвитку.

Органи публічного управління у сфері 
адміністративно-правового регулювання 
проектів економічного розвитку об’єдна-
них територіальних громад можна поді-
лити на державні та муніципальні органи 
публічного управління у сфері адміністра-
тивно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад.

Серед муніципальних органів публіч-
ного управління у сфері адміністратив-

но-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад можна виокремити 
обласні та районні ради, а також сільські, 
селищні, міські ради і сільських, селищ-
них, міських голів.

Практика реалізації проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних 
громад обласними та районними радами 
як органами публічного управління 
у сфері адміністративно-правового регу-
лювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад засвід-
чує важливу роль  обласних та районних 
рад в інституційній системі адміністратив-
но-правового регулювання проектів еко-
номічного розвитку об’єднаних територі-
альних громад.

Транскордонне співробітництво облас-
них та районних рад як органів публічного 
управління у сфері адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних 
громад, має важливе значення для реалі-
зації окремих проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад. 

У рамках діяльності обласних та район-
них рад як органів публічного управління 
у сфері адміністративно-правового регу-
лювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад важ-
ливе значення має обмін кращими прак-
тиками співробітництва територіальних 
громад, і проведення відповідних круглих 
столів, тренінгів, конференцій, за їх ініці-
ативи.

Існують перспективи подальших нау-
кових досліджень у даному напрямку, 
зокрема, щодо: порівняльно-правового 
аналізу системи адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних 
громад в Україні та в країнах ЄС; тран-
скордонного співробітництва обласних 
та районних рад щодо проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних 
громад; адміністративно-правового регу-
лювання забезпечення реалізації проектів 
економічного розвитку об’єднаних терито-
ріальних громад.

Отже, у даній статті охарактеризовано 
проблематику обласних та районних рад 
як муніципальних органів публічного 
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управління у сфері адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних 
громад. 
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Herych A. Regional and district councils as municipal bodies of public 
administration in the field of administrative and legal regulation of economic 
development projects of united territorial communities

The article is devoted to the problems of regional and district councils as municipal 
bodies of public administration in the field of administrative and legal regulation of economic 
development projects of united territorial communities. The activity of regional and district 
councils in the field of administrative and legal regulation of economic development projects 
of united territorial communities is analysed.

Proper administrative and legal regulation of economic development projects of united 
territorial communities is an integral requirement of modern development of Ukraine as 
a democratic and legal state in the context of its European integration and ensuring the 
implementation of the principles of sustainable development.

Public administration bodies in the field of administrative and legal regulation of economic 
development projects of united territorial communities can be divided into state and 
municipal public administration bodies in the field of administrative and legal regulation of 
economic development projects of united territorial communities.

Among the municipal bodies of public administration in the field of administrative and 
legal regulation of economic development projects of united territorial communities can be 
distinguished regional and district councils, as well as village, town, city councils and village, 
town, city mayors.

The practice of implementing economic development projects of united territorial communities 
by oblast and rayon councils as public administration bodies in the field of administrative and 
legal regulation of economic development projects of united territorial communities testifies to 
the important role of oblast and rayon councils in the institutional system of administrative and 
legal regulation of economic development projects of united territorial communities.

Cross-border cooperation of oblast and rayon councils as public administration bodies in 
the field of administrative and legal regulation of economic development projects of united 
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territorial communities is important for the implementation of certain economic development 
projects of united territorial communities.

Within the framework of regional and district councils as public administration bodies in 
the field of administrative and legal regulation of economic development projects of united 
territorial communities, it is important to exchange best practices of cooperation of territorial 
communities and hold relevant round tables, trainings, conferences on their initiative.

Key words: administrative and legal regulation, united territorial communities, community 
economic development projects, public administration, regional councils, district councils.


