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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У зв'язку з децентралізацією влади та об'єднанні те�

риторіальних громад постає питання статусу та повнова�

жень сільських районів. Саме завдяки розвитку кадрово�

го, правового, матеріального та фінансового потенціалу

суб'єктів управління, зможе належним чином реалізуватись

державна політика направлена на удосконалення соціаль�

но�економічного та культурного розвитку територіальних

громад району.

УДК 001.8:711.5(083.7)

А. О. Павловська,
аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ
післядипломної освіти, Національний університет біоресурсів та природокористування
України, м. Київ

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ
"РАЙОН"

A. Pavlovska,
Postgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Education
and Research Institute of Continuing Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE DEFINITION OF "DISTRICT"

У статті розглянуто сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до трактування поняття
"район", а також досліджено особливості нормативно!правового визначення дефініції "район".
Охарактеризовано функціонування суб'єктів формування та реалізації державної політики на
рівні району. Подано характеристики повноважень районних рад та районних державних адмі!
ністрацій. З'ясовано сутність поняття район як комплексу територіально!адміністративних оди!
ниць з його суб'єктами управління на рівні району.

The article considers the modern approaches of domestic and foreign scholars on the interpretation
of the concept "district", as well as the peculiarities of the regulatory definition of the definition of
"district". Described functioning of subjects of formation and implementation of state policy at the
district level. The characteristics of the powers of district councils and district state administrations.
Clarified the essence of the concept of area as a comple territorial!administrative units with his
subjects of management at the district level.
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Теоретико�методологічною основою дослідження ста�

ли напрацювання плеяди вітчизняних і зарубіжних вчених:

як�от: Е.Б. Алаєв [1], І.В. Арженовський [2], В.С. Бильчак

[5], В.Т. Бусел [6], В.И. Бутов [7], О.М. Бандурка [3], А.И.

Гаврилов [9], І.М. Грищенко [16], О.І. Добринін [14], В.О.

Долятовский [15], М.І. Маниліч [19], Н.Н. Некрасов [22].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є науково�теоретичне обгрунтування та

удосконалення визначення поняття "район". Дослідження

безпосередньо пов'язане із науковими пошуками кафед�

ри публічного управління та менеджменту інноваційної
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діяльності Національного університету біоресурсів та при�

родокористування України.

Виходячи з мети, поставлено такі завдання:

— проаналізувати наукові дослідження в галузі на�

уки державного управління, щодо закономірності функці�

онування субєктів формування та реалізації державної

політики на рівні району;

— виокремити та узагальнити повноваження районних

рад та районних державних адміністрацій на рівні району.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зміни регіонального характеру в структурі й органі�

зації та управлінні розвитком районів поки що не су�

проводжувались покращенням умов та підвищенням рівня

життя населення.

Для того, щоб більш глибше зануритися в наявні про�

блеми регіонального управління спочатку доцільно науко�

во обгрунтувати визначення дефініції "район" як науковця�

ми, які працюють над дослідженнями у цій сфері, так і нор�

мативно�правовими актами, які регулюють ці питання, а

також врахувати міжнародний досвід у сфері адміністра�

тивно�територіального поділу з метою адаптації у вітчиз�

няну практику регіонального управління.
У перекладі з латинської мови термін "район" похо�

дить від латинського слова "rayon", що у перекладі озна�

чає територію, яка за сукупністю явищ або ознак

відрізняється від інших територій і характеризується

єдністю, взаємозв'язком елементів, що її складають, і

цілісністю, що є закономірним результатом її розвитку.

Однак наведене визначення не є однозначним. Так, у

вітчизняних довідкових енциклопедичних виданнях, що

мають універсальний характер, визначення району є за�

надто розпливчатим та некоректним. Для прикладу, у

Малому економічному словнику район трактується як "об�

ласть, район; частина країни, що відрізняється від інших

областей сукупністю природних і (або) історично сфор�

мованих, відносно стійких економічно�географічних і

інших особливостей національного складу населення". У

дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців це виз�

начення трактується по�іншому, основні із них розгляне�

мо у таблиці 1. Крім зазначених авторів, які визначають

поняття "район" в своїх дослідженнях вивчають й інші на�

уковці. Для прикладу, М.О. Джаман розглядає визначен�

ня району з двох сторін: з одного боку, райони — це ба�

гатомірні еколого�соціально�економічні структури, що

піддаються тільки міждисциплінарному вивченню, з іншо�

го — це ланки просторової структури економіки, тобто

особливий тип територіальних соціально�економічних

систем, який виникає на основі взаємопов'язаного роз�

витку виробництва, населення і ресурсної сфери (основ�

них факторів виробництва) плюс підприємницький хист

органів управління [12].

Л.М. Кузьменко більш лаконічно визначає дослід�

жуване питання і вбачає під поняттям "район" форму

організації продуктивних сил на певній території [18].

А. Маршалова і О. Новосьолов вбачають під визначен�

ням району не тільки підсистему соціально�економіч�

ного комплексу країни, а й відносно самостійну його

частину із закінченим циклом відтворення, особливи�

ми формами прояву стадій відтворення і специфічни�

Таблиця 1. Основні наукові визначення поняття "район"
у системі регіонального управління

Джерело: складено автором на підставі джерел [1—7, 9, 14, 15, 19, 21, 22, 27].

Автори Обгрунтування визначення
П.В. Круш [21] Під визначенням району вбачають територію, яка за сукупністю елементів, що її насичують, 

відрізняється від інших територій і наділена єдністю, взаємозв’язком елементів, що її складають, при 
чому ця єдність – об’єктивна умова і закономірний результат розвитку цієї території 

В.Т. Бусел [6] Розглядають район як певну територіальну одиницю (район, область, зона), що вирізняється з-поміж 
інших таких же одиниць специфічними рисами графічними, геологічними, етнографічними, 
економічними та ін. 

А.Ф. Трьошніков [27] Ототожнює поняття «району» з поняттям «регіон», територією, не обов’язково існуючою 
таксономічною одиницею в системі якого-небудь територіального поділу (наприклад, Азіатський 
регіон, Східний регіон і т. д.) або територією, що має спільність природніх умов 

В.И. Бутов [7] У дослідженням виокремлює поняття «регіон» або «район», застосовуючи при цьому по відношенню 
до територій різних площ, що характеризуються певною однорідністю, яка є специфічною і служить 
підставою для того щоб виділити ці території 

А.И. Гаврилов [9] Розглядає під районом територію, що характеризується однорідністю в одному чи декількох 
відносинах (аспектах) 

О.М. Бандурка,  
О.В. Носова [3] 

Поширюють поняття «району» у вигляді території країни з однорідними природними умовами і 
характерною спрямованістю розвитку продуктивних сил на основі сполучення комплексу природних 
ресурсів із матеріально-технічною базою, виробничою та соціальною інфраструктурою 

Н.Н. Некрасов [22] Досліджує район як крупну територію країни з більш-менш однорідними природними умовами і 
характерною спрямованістю розвитку продуктивних сил, сформованою на основі поєднання комплексу 
природних ресурсів з наявною і перспективною матеріально-технічною базою, виробничою і 
соціальною інфраструктурою 

В.С. Бильчак [5] Зазначає, що район – це соціально-економічна просторова цілісність, яка характеризується структурою 
виробництва всіх форм власності, концентрацією населення, робочих місць, духовним життям людини 
із розрахунку на одиницю простору і часу, і яка має місцеві органи управління своєю територією 
(область, край, республіка) 

Е.Б. Алаєв [1] Розуміє район «як територію, що характеризується єдністю, взаємозалежністю складових елементів, 
цілісністю, причому ця цілісність – об’єктивна умова та закономірний результат цієї території» 

В.О. Долятовский [15] Зазначає, що район – це складний територіально-економічний комплекс, який має обмежені внутрішні 
ресурси, свою структуру виробництва, певні потреби у зв’язку із зовнішнім середовищем 

І.В. Арженовський [2] Автор визначає район як «частину території країни, яка виділилася спеціалізацією по виробництву тих 
чи інших товарів чи послуг; спільністю і специфікою по відношенню до інших територій характеру 
відтворюючого процесу; комплексністю і цілісністю господарства; наявністю органів управління» 

О.І. Добринін [14] Зазначає, що під районом ватро розуміти територіально-спеціалізовану частину народного 
господарства країни, що характеризується єдністю і цілісністю відтворювального процесу 

М.І. Маниліч [19] Надає таке трактування району: територіально-цілісна частина країни, яка відрізняється своєрідністю 
природного середовища, що зумовлює тип та структуру економіки, яка характеризується своєрідним 
співвідношенням різних галузей господарства, глибокими та різноманітними зв’язками між ними 
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ми особливостями протікання соціальних та економіч�

них процесів [20].

Однак Л.О. Романова акцентує своє визначення райо�

ну на сукупності саме соціальних груп людей, що мешка�

ють на його території, а вже потім на їх діяльність, яку

свідомо спрямовується, координується для досягнення

цілей суспільного розвитку [24]. При цьому О. Барба�

ко продовжуючи акцентувати увагу на групи людей та їх

потреби розглядає район як єдність соціального, економ�

ічного, культурного, природно�історичного і політичного

простору для діяльності людини [4]. У цьому ж напрямі

працюють Н. Гоффе та І. Цапенко, оскільки вони під райо�

ном розглядають людей, які меншають на його території

та утворюють історико�культурну спільноту з певним скла�

дом характеру та укладом життя.

Р.Г. Чумаченко дотримується більш нормативного

визначення поняття "району" як частини держави, яка

виділена в адміністративну одиницю за сукупністю різно�

манітних ознак. Ця територія свідомо коректується дер�

жавою для досягнення поставлених цілей суспільного

розвитку і перешкоди руйнівним діям зовнішніх сил [28].

Такий же вектор дослідження притримується Н. Федорен�

ко, він підкреслює комплексний характер району як гос�

подарської єдиної системи зі складною структурою. У

межах регіону здійснюється весь процес відтворення су�

купного суспільного продукту [29]. Л.М. Зайцева також

розглядає район як частину території держави, виділена

за сукупністю різних ознак в адміністративну одиницю,

діяльність якої свідомо направляється державними орга�

нами управління [17].

Адміністративно�політичний та адміністративно�тери�

торіальний поділ території є своєрідним видом ін�

тегральної регіоналізації за баченням таких вчених, як

О.Г. Топчієв, Т.М. Безверхнюк, З.В. Тітенко [26]. Однак ця

територія, що відрізняється від інших територій за низкою

ознак та має деяку цілісність, взаємопов'язаність складо�

вих її елементів за О. Гранберг й відкриває сутність райо�

ну [10].

Як зазначає В. Воротін, район — це частина території

держави, що виділилася в процесі суспільного (територі�

ального) розподілу праці, яка спеціалізується на вироб�

ництві певних товарів чи послуг, характеризується

спільністю і специфічним щодо інших територій типом

відтворення; комплексністю і цілістю господарства; на�

явністю органів управління, що забезпечують розв'язан�

ня завдань, які стоять перед районом [8]. На противагу

цьому О. Тищенко та В. Максимова розглядають район у

декількох значеннях, у тому числі як частину цілісної соці�

альної та адміністративної систем [25].

Отже, з огляду відпрацьованих наукових праць як

вітчизняних, так й іноземних вчених, можемо зробити вис�

новок, що науковці по�різному розглядають сутність рай�

ону. Більшість з них притримуються нормативного визна�

чення району як територіальної одиниці, інші ж спочатку

розглядають соціальні групи людей та їх діяльність, а потім

на основі цього виокремлюють їх у райони. Також існують

думки з приводу географічного та історико�культурного

поділу території на райони. На основі цього доцільно ви�

окремити власне трактування поняття "район" як комплек�

су територіально�адміністративних одиниць із чітко вира�

женими соціально�економічними складовими, які можуть

співіснувати як окремі інститути господарювання, але з

однією метою для вирішення приорітетних завдань як ок�

ремої території, так і держави в цілому.

Район як адміністративна категорія визначається ря�

дом ознак, встановлених законом, як�от територія, адмін�

істративний центр, адміністративний поділ, система органів

управління, зареєстроване населення, порядок фінансу�

вання і оподаткування та місцевих зборів, наявність зареє�

строваних суб'єктів господарювання, соціально�економі�

чна інфраструктура, комплекс нормативно�правових актів,

регламентуючих життєдіяльність району. Прийняттям

рішень управлінського, фінансового чи соціального харак�

теру в кожному районі займаються органи державної ви�

конавчої влади — районні державні адміністрації та орга�

ни місцевого самоврядування — районні ради. Стаття 43

Глави 4 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні"

присвячена конкретизації питань, які вирішуються район�

ними радами виключно на їх пленарних засіданнях: обран�

ня голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з

посади; утворення, обрання і ліквідація постійних та інших

комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій; утво�

рення президії (колегії) ради, затвердження положення

про неї; затвердження за пропозицією голови ради струк�

тури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на ут�

римання ради та її виконавчого апарату; затвердження

регламенту ради; затвердження плану роботи ради, зас�

луховування звіту про його виконання; заснування засобів

масової інформації відповідної ради, призначення і

звільнення їх керівників; заслуховування звітів постійних

комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та

призначає; затвердження програм соціально�економічно�

го та культурного розвитку відповідно району, цільових

програм з інших питань, заслуховування звітів про їх вико�

нання; затвердження відповідно районних бюджетів, вне�

сення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;

розподіл переданих з державного бюджету коштів у виг�

ляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюдже�

тами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл,

селищ, міст районного значення.

Отже, районні ради обирають із числа депутатів голову

відповідної ради, який працює в раді на постійній основі та

зобов'язаний: забезпечити підготовку сесій ради і питань,

що вносяться на її розгляд; довести рішення ради до вико�

навців; організувати контроль за виконанням рішень; скли�

кати сесії ради; доводити до відома населення інформацію

про час і місце проведення сесії ради та питання, які перед�

бачається внести на розгляд ради; веде засідання ради; вно�

сить пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій

ради; координує діяльність постійних комісій, дає їм дору�

чення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; орга�

нізовує різні заходи, за допомогою яких надають допомогу

депутатам у здійсненні ними своїх депутатських повнова�

жень; представляє раді кандидатури для обрання на поса�

ду відповідно заступника голови районної ради; вносить на

затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради,

її виконавчого апарату, витрат на їх утримання; призначає і

звільняє керівників та інших працівників структурних

підрозділів виконавчого апарату ради; здійснює керівницт�

во виконавчим апаратом ради; організовує роботу президії

(колегії) ради (у разі її створення); підписує рішення ради,

протокол сесії ради; забезпечує роботу по розгляду звер�

нень громадян та доступу до публічної інформації, веде осо�

бистий прийом громадян; організовує відповідно до зако�

нодавства проведення референдумів та виборів до органів

державної влади і органів місцевого самоврядування; за�

безпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення

громадянами проектів рішень ради, важливих питань місце�

вого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює

рішення ради; представляє раду у відносинах з державни�

ми органами, органами місцевого самоврядування, об'єд�

наннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією

підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у

зовнішніх відносинах відповідно до законодавства; звітує

перед радою про свою діяльність; є розпорядником коштів,

передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
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за рішенням ради звертається до суду щодо визнання неза�

конними актів місцевих органів влади, підприємств, установ

та організацій, які обмежують права територіальних громад

у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження район�

них, обласних рад та їх органів; вирішує інші питання, дору�

чені йому радою; в межах своїх повноважень видає розпо�

рядження [30].

У кожному сільському районі функціонує районна

рада і районна державна адміністрація. Ці два органи за

свою природою дуже різні. Районна рада не утворює влас�

них виконавчих органів, а відповідні повноваження, ста�

ном на сьогодні, делегуються нею районній державній ад�

міністрації. Отже, якщо районна рада делегує районній

державній адміністрації виконання конкретних повнова�

жень, то районна державна адміністрація з цих делегова�

ний питань підзвітна та підконтрольна районній раді. У най�

ближчій перспективі, згідно з Концепцією реформування

місцевого самоврядування та територіальної організації

влади в Україні, передбачається "провести інституційну

реорганізацію органів місцевого самоврядування і місце�

вих органів виконавчої влади на новій територіальній ос�

нові", в результаті чого районні та обласні ради матимуть

свої виконавчі органи.

Делегуванню повноважень районних рад відповідним

районним державним адміністраціям присвячена ст. 44

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

а саме:

— підготовка і внесення на розгляд ради проектів про�

грам соціально�економічного та культурного розвитку

відповідно районів, цільових програм з інших питань, а в

місцях компактного проживання національних меншин —

також програм їх національно�культурного розвитку, про�

ектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією

статтею; забезпечення виконання рішень ради;

— підготовка пропозицій до програм соціально�еко�

номічного та культурного розвитку відповідно областей та

загальнодержавних програм економічного, науково�тех�

нічного, соціального та культурного розвитку України;

— забезпечення збалансованого економічного і соці�

ального розвитку відповідної території, ефективного ви�

користання природних, трудових і фінансових ресурсів;

— підготовка і подання до відповідних органів вико�

навчої влади фінансових показників і пропозицій до про�

екту Державного бюджету України;

— сприяння інвестиційній діяльності на території рай�

ону, області;

— об'єднання на договірних засадах коштів під�

приємств, установ та організацій, розташованих на

відповідній території, і населення, а також бюджетних

коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утриман�

ня на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої

інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи

щодо охорони праці та охорони навколишнього природ�

ного середовища;

— залучення в порядку, встановленому законом,

підприємств, установ та організацій, які не належать до

комунальної власності, до участі в обслуговуванні населен�

ня відповідної території, координація цієї роботи;

— затвердження маршрутів і графіків руху місцевого

пасажирського транспорту незалежно від форм власності,

узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирсь�

кого транспорту;

— підготовка питань про визначення у встановленому

законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і на�

дання землі для містобудівних потреб, визначених місто�

будівною документацією;

— організація охорони, реставрації, використання

пам'яток історії та культури, архітектури і містобудуван�

ня, палацово�паркових, паркових та садибних комплексів,

природних заповідників місцевого значення;

— підготовка висновків щодо проектів місцевих місто�

будівних програм відповідних адміністративно�територі�

альних одиниць, що затверджуються сільськими, селищ�

ними, міськими радами;

— видача відповідно до законодавства забудовникам

архітектурно�планувальних завдань та технічних умов на

проектування, будівництво, реконструкцію будинків і спо�

руд, благоустрій територій та надання дозволу на прове�

дення цих робіт;

— забезпечення відповідно до законодавства розвит�

ку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури,

фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відроджен�

ню осередків традиційної народної творчості, національ�

но�культурних традицій населення, художніх промислів і

ремесел, роботі творчих спілок, національно�культурних

товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових

організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я,

культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;

— підготовка і подання на затвердження ради пропо�

зицій щодо організації територій і об'єктів природно�за�

повідного фонду місцевого значення та інших територій,

що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до

відповідних державних органів щодо оголошення природ�

них та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну,

культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або

культури, які охороняються законом;

— вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформуван�

ня про них населення, залучення в установленому зако�

ном порядку до цих робіт підприємств, установ та органі�

зацій, а також населення;

— координація на відповідній території діяльності

місцевих землевпорядних органів;

— здійснення контролю за використанням коштів, що

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогоспо�

дарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних

із вилученням (викупом) земельних ділянок;

— забезпечення виконання заходів з відстеження ре�

зультативності регуляторних актів, прийнятих районними

радами.

Аналіз повноважень засвідчує, що відповідно до за�

конодавства з 38 блоків питань, які вирішуються виключно

на пленарних засіданнях районної ради, лише на незнач�

ну частину питань, що стосуються спільних інтересів тери�

торіальних громад сіл, селищ і міст району, районна рада

має вплив.

На прикладі Васильківського району, можемо відзна�

чити позитивні зміни у соціально�економічному та культур�

ному розвитку.

Зокрема суб'єктами прийняття управлінських рішень

районних рад та районних державних адміністрацій було

створено передумови для розвитку інфраструктури та соц�

іально�економічного розвитку району.

Прийняті управлінські рішення були спрямовані на ре�

алізацію єдиної політики розвитку територіальних громад

району. Ці рішення стосувалися:

— відновлення роботи існуючих підприємств (де це

доцільно) та створення нових виробництв на інноваційно�

інвестиційній основі, як однієї з основних передумов вирі�

шення широкого спектру суспільних проблем;

— покращення інвестиційного клімату з метою залу�

чення інвестицій в розбудову економіки міста;

— розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної,

торгової, промислової);

— відновлення культурної спадщини та формування

на її основі туристичної галузі.
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— реформування житлово�комунального сектору.

У районі реалізуються заходи у напрямку молодіжної,

сімейної, гендерної політики, створення правових, соціаль�

них та економічних умов для незалежного функціонуван�

ня та розвитку сім'ї, утвердження духовно і фізично здо�

рової, матеріально та соціально благополучної сім'ї, забез�

печення виконання сім'єю основних її функцій, залучення

молоді до питань формуванні молодіжної політики та за�

ходів по її реалізації на рівні району.

Отже, можемо зазначити, що саме місцеве самовря�

дування виступає одним із головних елементів у децентра�

лізації державної влади у процесі вирішення соціальних

проблем. При цьому практика показує, що потрібно вра�

ховувати принцип субсидіарності, який значною мірою

охарактеризовує та розкриває зміст цього процесу на су�

часному етапі розвитку суспільства. Саме на основі цього

принципу відбувається децентралізація повноважень пуб�

лічної влади, оскільки передбачає передачу повноважень

на прийняття рішень із держави на органи місцевого само�

врядування. Процеси децентралізації повинні стати одним

із визначальних факторів взаємоузгодженої діяльності

органів державної влади та місцевого самоврядування

України відповідно до європейських стандартів і принципів

демократії. Децентралізація відкриває значні перспекти�

ви для забезпечення спроможності місцевого самовряду�

вання самостійно вирішувати питання місцевого життя,

зокрема підвищення ролі громадян, їх впливу на процес

прийняття й утілення рішень щодо забезпечення умов соц�

іального та економічного розвитку суспільства.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз показав що, під час реформуван�

ня владних відносин, пов'язаних із делегуванням повно�

важень публічної влади, першочерговим завданням вва�

жаємо найбільш оптимальний розподіл повноважень між

органами публічної влади, який би забезпечував якомога

ефективнішу реалізацію і функцій держави, і функцій

місцевого самоврядування, зводячи до мінімуму не�

обхідність делегування повноважень одних органів

іншим. Делегування повноважень має відбуватись вик�

лючно у випадках, коли така можливість зумовлена Кон�

ституцією України, та базуватись на принципах обгрун�

тованості та доцільності. Визначено особливості реалі�

зації державної політики на рівні району:

— район як територіальна одиниця є лише просторо�

вою основою місцевого самоврядування, суб'єктом же

виступає певна сукупність територіальних громад, які фун�

кціонують на цій території;

— районні ради як представницькі органи вторинного

рівня представляють спільні інтереси територіальних гро�

мад сіл, селищ і міст і покликані забезпечити вирішення

спільних інтересів відповідних територіальних громад;

— районна рада не утворює власних виконавчих

органів, а відповідні повноваження делегуються нею рай�

онним державним адміністраціям, яка з цих делегований

питань підзвітна та підконтрольна районній раді.
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