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ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТИПОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Процес створення європейських стандартів виражає інтеграційні процеси, які 

відбуваються на території Європи. Співробітництво сусідніх держав може 

здійснюватися на різних рівнях, в тому числі і на рівні суб’єктів місцевого 

самоврядування. Політика європейської держави, що бере на себе зобов’язання 

дотримуватися міжнародних стандартів у сфері місцевого самоврядування, 

сприймається європейською та світовою спільнотою як зрозуміла та відкрита. 

Прийнята в рамках Ради Європи Хартія місцевого самоврядування є першим 

комплексним документом, що відобразив і закріпив міжнародні стандарти 

становлення і функціонування місцевого самоврядування на територіях певних 

держав. Але до цього моменту, ще в 1980 році у Мадриді, країни-учасниці Ради 

Європи підписали Європейську рамкову конвенцію про основні принципи 

транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями, яка 

визначила найважливіші аспекти міжнародного прикордонного співробітництва 

між суміжними територіями країни-учасниць даної організації. Однозначно,  

перший такого роду документ регіонального характеру, який містить у собі 

міжнародні стандарти в сфері міждержавного співробітництва місцевої влади, що 

має вплив на рішення місцевих питань розвитку територій. 

Отже, ще до визначення спільних підходів до місцевої демократії держави - 

члени Ради Європи вже розробили та прийняли міжнародні стандарти щодо їх 

прикордонного співробітництва, що є одним з найінтенсивніших і найрозвинутіших 

видів їхнього міжнародного співробітництва та одночасно одним з найважливіших 

прав за Європейською Хартією місцевого самоврядування. 

Важливо зрозуміти, що саме таке міжнародне співробітництво, виходячи з 

певного досвіду, дозволяє його учасникам більш ефективно виконувати свої 

завдання і може сприяти розвитку прикордонних регіонів. Обов’язком сторін, які 

беруть участь у Конвенції, стало також сприяння поглибленню транскордонного 

співробітництва між територіальними общинами або властями, що перебувають під 

їхньою юрисдикцією. 

Прийняття такого роду міжнародних правових документів є відбитком якісно 

інших закономірностей розвитку світового співтовариства і міжнародного права. 

Тому підписання або приєднання до таких документів і реалізація їх положень 

державними органами України та її органами місцевого самоврядування стало 

поштовхом до процесів із становлення в нашій державі цивілізованої, європейської 

системи місцевої демократії. 
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