В УКРАЇНІ

У ФРАНЦІЇ

появу інституту префектів передбачено з набранням чинності
змін до Конституції щодо децентралізації влади

інститут префектів працює
більше двохсот років

СТАТУС
Вищий представник держави на рівні департаменту або регіону •
Вищий адміністративний орган, наділений загальними повноваженнями •
Звітує тільки перед прем’єр-міністром •

• Єдиний представник держави у районі
• Єдиний представник Президента та уряду, функції якого передбачені у Конституції
• Відповідальний перед Президентом, підзвітний та підконтрольний уряду

ТЕРИТОРІЯ ЮРИСДИКЦІЇ
101 префект
у департаментах

Площа: 550 000 км2
Населення: >60 000 000
Поселень: >35 000
Регіонів: 22
Субрегіонів (департаментів):101
Регіони

Області

22

Департаменти

101

Округи

273

Площа: 603 000 км2
Населення: >42 000 000
Поселень: >27 000
Регіонів: 25
Субрегіонів (районів): 488

+25 префектів
з особливими завданнями
напр.: поліції, водних територій,
спецпризначення та інші

273 супрефекти
в округах

~100 префектів
в районах після реформи

24
24
488
100
11 517
1 500

Райони
Сільради
Громади

райони до реформи

до реформи
після реформи (орієнтовно)

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ЗАГАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖПРОГРАМ
внутрішні
справи

охорона
здоров'я

КОНТРОЛЬ ЗАКОННОСТІ, МОНІТОРИНГ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ АКТІВ ТО ЦОВВ
Міністерства

соціальна
політика

мовчазна згода
скасування
рішення префекта

незгода
з префектом

Міністерства
здійснення управління
направляють
усі рішення

ПРЕФЕКТ

МІНІСТЕРСТВА

скасовано
не
або
суперечить
змінено законам

КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ

ПРЕФЕКТ
скасування

делегування повноважень

Територіальні органи
центральних органів
виконавчої влади

передача директиви з управління
здійснення управління

охорони
правопорядку

санітарного
контролю

соціального
захисту

Територіальні підрозділи
органів виконавчої влади

зупинка

скасування

УЗГОДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТО ЦОВВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖПРОГРАМ
Моніторинг,
проведення спільних
засідань та нарад

призначає керівника програми
ПРЕФЕКТ

призначає керівника програми

ДЕРЖПРОГРАМИ

ДЕРЖПРОГРАМИ

ПОДОЛАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ

координація

управління

координація

узгодження дій

спрямування діяльності

очолення

ПРЕФЕКТ

поліція
та жандармерія

пожежні
комітет з безпеки
та аварійно-рятувальні служби департаменту

ПРЕФЕКТ

оборона
та військово-повітряні сили

надзвичайна ситуація

комісія
по подоланню наслідків

поліція

воєнний стан

НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ АКТІВ ОМС

мовчазна згода

МУНІЦИПАЛЬНА
РАДА

ПРЕФЕКТ
просить
змінити акт

СУД
звертається
до суду

мовчазна згода

з набранням
рішенням
чинності

60
днів
Акт не діє

оборона
та військово-повітряні сили

надзвичайний стан та воєнний стан

НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ АКТІВ ОМС

направляє акт

пожежні
та аварійно-рятувальні служби

направляє акт

Акт діє

ОМС

ПРЕФЕКТ

зупинка дії акту

просить змінити акт

скасовує

скасовано
або змінено

СУД

з набранням
рішенням
чинності

30
днів

не суперечить
законам

скасування

ПІДГОТОВКА
Уряд

Державні ради

ВИЩА ОСВІТА

базова

роки

РОБОТА

інші ВНЗ 40 %

60 %

прикладна
3

5

10 %

5%

Територіальні органи
Державні ради
Уряд
Рахункові палати

Виконавча влада
Органи місцевого самоврядування
роки

5%

80 %

Територіальні органи

ВИЩА ОСВІТА

20

5

НАДУ

РОБОТА

6

3 роки категорії Б

КОНКУРС

Рахункові палати

стажування
(робота)
(+спецвишкіл)

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ

затверджує

ПРЕЗИДЕНТ

подає кандидатуру

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРИЗНАЧИТИ

РАДА МІНІСТРІВ

подає кандидатуру

ПРИЗНАЧИТИ

ПРЕЗИДЕНТ

затверджує

ПРЕФЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

подає кандидатуру

ПРЕЗИДЕНТ

затверджує

ПРЕФЕКТ

ЗВІЛЬНЕННЯ
РОТАЦІЯ
необов’язкова
раз на 2 – 3 роки

ЗВІЛЬНИТИ

РАДА МІНІСТРІВ

подає

ПРЕЗИДЕНТ звільняє

ПРЕФЕКТ

РОТАЦІЯ
обов’язкова
раз на 3 роки

ЗВІЛЬНИТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

подає

ПРЕЗИДЕНТ звільняє

перебуває в «оперативному
резерві» до 3 років

уроки Франції для України

ПРЕФЕКТИ
ТЕРМІНИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ
ОРГАНИ ВЛАДИ
Органи державної влади — ланка (елемент) механізму
держави, що бере участь у виконанні функцій держави
й наділена при цьому владними повноваженнями.

ОМС
Органи місцевого самоврядування — представницькі
та виконавчі органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення.

ПРЕФЕКТ
(від лат. praefectus — начальник, голова, praeﬁcere ставити
попереду, на чолі)
1. Найменування адміністративних і військових посад,
сановник, керуючий префектурою.
2. Начальник місцевого управління в територіальних
підрозділах виконавчої влади.
3. Найменування деяких адміністративних посад, наприклад: префект поліції.
4. Чиновник, що контролює відповідність законам актів
органів місцевого самоврядування та територіальних
органів центральних органів виконавчої влади.
СУПРЕФЕКТ
(від фр. Sous-préfect)
Керівник територіального підрозділу префектури.

ТО ЦОВВ

ENA
Національна школа адміністрації (фр. École nationale
d'Administration, ENA) — французька елітарна державна
установа у сфері вищої післявузівської освіти та підвищення
кваліфікації в підпорядкуванні Прем'єр-міністра Франції.

НАДУ
Національна академія державного управління при Президентові України — головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування.

Територіальні органи центральних органів виконавчої
влади — органи, що утворюються, реорганізовуються
і ліквідовуються міністерствами в порядку, встановленому
законодавством, як правило мають територіальні підрозділи
на базовому адміністративному рівні. Керівників територіальних органів міністерства призначає на посади та звільняє
з посад керівник центрального органу виконавчої влади
за мовчазною згодою префекта.
Підрозділи територіальних органів ЦОВВ, які створюються на території
громади:
• охорона правопорядку — відділення МВС;
• санітарний та ветеринарний контроль — відділення чи робоче місце;
• соціальний захист та охорона праці — відділення;
• ліквідація надзвичайних ситуацій — протипожежні частини МНС;
• нарахування пенсій — відділення Пенсійного фонду;
• реєстрація державних актів (органів місцевого самоврядування,
громадянського стану, підприємств, майнових прав на нерухомість
тощо) — відділення Мін’юсту.

• Спроможні адмінтеродиниці
• Розділення компетенцій держави та ОМС
• Розподіл повноважень за принципом субсидіарності

ЕФЕКТИВНА ВЛАДА
ПОВНОВАЖЕННЯ

РЕСУРСИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

• Преведення ресурсів у відповідність повноваженням
• Можливість регулювати розміри ставок місцевих податків і зборів
• Регіональний розвиток

РЕФОРМА (РЕФОРМА АТУ)
Реформа адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.
(див. розпорядження КМУ від 1 квітня 2014 р. № 333-р)
ДЕРЖАВНА (ЦІЛЬОВА) ПРОГРАМА
Комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих
на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави,
окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, що здійснюються з використанням коштів
Державного бюджету України та узгоджені за строками
виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.
ВЛАДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
Офіційне законне право керівника приймати рішення, віддавати накази і розподіляти ресурси для досягнення бажаних
результатів.

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ
Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на
об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою,
стихійним лихом, епідемією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести
до людських і матеріальних втрат.
ВОЄННИЙ СТАН
Особливий правовий режим, що вводиться в країні або в
окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози
нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності.

Підготовлено у рамках діяльності
Цільової команди реформ з питань децентралізації,
місцевого самоврядування та регіональної політики
при Мінрегіоні України за сприяння Програми Ради Європи
«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні»

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТК У, БУДІВНИЦТВА ТА
Ж ИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

• Префект — це контроль законності актів
• Громадянське суспільство — це контроль якості та ефективності
• Місцева рада — це контроль обсягу, процедур та результатів

розділені
за принципом
субсидіарності

забезпечені
правоохоронною
системою

кадрові
фінансові
матеріальні

формальна
ефективна
професійна

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО!
Творчий колектив: Ганущак Ю.І., Худик А.Б., Кузнєцова М.В.

