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16. Граб В. Місцеве самоврядування: закони і реальність / В. Граб, 
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К., 1993. — 112 с. 

19. Кравчук О. Визначення правової природи повноважень органів 
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20. Огляд підготовлено М. Орзіх. Проект муніципального кодексу 
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21. Ославський М. Правові проблеми визначення природи місцевого 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити студентам поняття, предмет та методи муніципального права, 

систему муніципального права та її структурні елементи. Ознайомити з 

джерелами муніципального права. Визначити муніципальне право як науку та 

як навчальну дисципліну. 

ВСТУП 

 

Одним з найбільш примітних явищ у становленні та розвитку 

демократичної державності в Україні є відродження місцевого самоврядування 

як принципово нової системи організації публічної політичної влади на місцях 

та, на цій основі, – формування муніципального права не лише як галузі права, 

а й як самостійної сфери наукового знання. В основі її формування 

перебувають об'єктивні політичні, соціально-економічні, духовні, психологічні 

та інші передумови та закономірності виникнення, становлення, розвитку та 

функціонування муніципальної влади та інші чинники, які пов'язані 

насамперед із наявністю самостійного для муніципального законодавства 

предмета правового регулювання як особливої сфери суспільних відносин, що 

виникають на базі тієї системи самоорганізації людей, яка визнається та 

функціонує за місцем їх проживання. 
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І. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Процес становлення та розбудови Української держави збігся у часі з 

реформуванням політичної системи та становленням нових демократичних 

інститутів публічної влади, формуванням громадянського суспільства, 

утвердженням нових принципів економічної системи, що базуються на 

ринкових відносинах та розвитку підприємництва. Це об’єктивно привело до 

суттєвих змін у системі національного права України, появі в ній нових галузей 

як приватного, так і публічного права. 

Однією з таких нових галузей права і є галузь муніципальне право, яка 

сьогодні перебуває на етапі становлення, що потребує наукового обґрунтування 

її самостійного місця в системі національного права України, визначення 

предмета, системи та джерел, наукової розробки відповідного понятійного 

апарату. 

Поява галузі муніципального права тісно пов’язана зі становленням та 

розвитком в Україні місцевого самоврядування – відносно самостійної форми 

публічної влади, що характеризує право та здатність територіальних соціальних 

спільнот – територіальних громад – самостійно вирішувати питання місцевого 

значення. Процес формування галузі муніципального права України стикається 

з багатьма труднощами. І це зрозуміло, адже він тісно пов’язаний з 

кардинальною зміною поглядів щодо принципів організації влади на місцях, її 

взаємовідносин з населенням та центральною владою. 

Сучасний інститут місцевого самоврядування є своєрідним результатом 

тисячолітнього вітчизняного й світового досвіду організації публічної влади, 

взаємовідносин влади з людиною, який наочно свідчить, що спрямованість 

влади на задоволення потреб людини, її функціонування в інтересах людини 

можуть бути забезпечені лише за умови реальної участі людини у формуванні 

цієї влади, відповідальності влади перед людиною та її максимальної 

наближеності до людини. 
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Місцеве самоврядування якраз і виступає владою, що максимально 

наближена до людини та спрямована на захист її прав і свобод, – воно 

здійснюється безпосередньо територіальною громадою (тобто людьми, які 

становлять громаду) або сформованими нею органами та забезпечує 

задоволення всіх найважливіших потреб людини, надання їй необхідних для 

нормальної життєдіяльності громадських послуг. 

Питання організації та функціонування місцевого самоврядування, 

враховуючи його виключно важливе значення в контексті здійснення 

народовладдя, потребують відповідної правової регламентації в національному 

законодавстві України, в актах локальної нормотворчості. Враховуючи 

відносно самостійний характер цієї форми публічної влади, можна зробити 

висновок про доцільність здійснення регламентації питань, пов’язаних з 

місцевим самоврядуванням, у рамках окремої галузі національного права – 

муніципального права. 

Подібна практика існує в зарубіжних країнах, при цьому не лише в тих, 

де місцеве самоврядування визнається та розвивається вже сотні років, а й у 

«пострадянських країнах», де до початку 90-х років воно тривалий час 

категорично заперечувалося, а управління місцевими справами здійснювалося 

через систему місцевих органів державної влади (місцеве управління). Ми 

можемо спостерігати в структурі національного права зарубіжних країн 

існування окремої галузі права, предметом якої виступають відносини, що 

виникають у процесі здійснення управління на місцевих рівнях суб’єктами 

місцевого самоврядування, хоча офіційна назва цієї галузі може бути різною в 

різних країнах. Так, у Німеччині її традиційно іменують «комунальне право», а, 

наприклад, у Великій Британії, Іспанії, Росії, Швеції – «муніципальне право». 

В Україні відповідна галузь права перебуває лише на етапі становлення. 

Відповідно, вона ще не отримала офіційної назви, тобто цей термін або близькі 

йому за семантикою – [за значенням слова] терміни – «муніципалітет», 

«муніципальна влада», «муніципальна власність» тощо не вживаються ні в 

Конституції, ні в чинному законодавстві України, хоча вже з’явилися перші 
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наукові праці, підручники та посібники, в яких обґрунтовується доцільність 

використання терміна «муніципальне право». 

Але, слід зазначити, що Європейська хартія місцевого самоврядування, 

яка  відповідно до статті 9 Конституції України є частиною національного 

законодавства містить в п. 3 статті 4 (Сфера компетенції місцевого 

самоврядування) термін „Муніципальні функції‖, що за змістом статті означає 

„функції місцевого самоврядування‖. Отже, незважаючи на відсутність в 

національному праві чіткого юридичного визначення цього терміну, та 

враховуючи усталеність цього терміну для іменування галузі права в країнах 

Європейського союзу з однієї сторони, в Російській федерації – з іншої 

сторони, важливість історичного впливу європейського самоврядування (через 

так зване Любекське і Магдебурзьке право) на українську політико-правову 

дійсність, варто погодитись з думкою щодо умовної ідентифікації назви місцеве 

самоврядування – як право територіальної громади на муніципальне право. 

Звичайно, цей термін запозичений з правових систем інших держав, а 

походить він від «муніципалітет» (лат. Municipium – самоврядна громада 

(Муніципалітет (англ. municipality; укр. муніципалітет) 

1) орган місцевого самоврядування; 

2) приміщення, що займає орган місцевого самоврядування. 

Також у законодавстві багатьох європейських країн використовується 

термін «муніципалітет» і з дещо іншим розумінням (від лат. municipium : 

«munis» – тягар та «capio» – приймаю). Цей термін з’явився ще за часів 

древнього Риму. Ним традиційно позначали міське управління, що брало на 

себе тягар вирішення міських проблем, розпорядження господарськими 

об’єктами, які забезпечували життєдіяльність громади. Погодьтеся, глибокий 

зміст наші предки вклали у поняття управління певною громадою. За їхньою 

логікою, це важка ноша, яку хтось обраний змушений нести на користь 

суспільства. 

В Англії з кінця XVIII століття термін «самоврядування» 

використовується для характеристики місцевих представницьких органів, за 
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діяльністю яких немає жодної адміністративної опіки зовні. Представниками 

французької та німецької юридичних шкіл двісті років тому були закладені 

основи вчення про місцеве самоврядування. Історично першою була науково 

обґрунтована теорія вільної громади, що базувалася на ідеях природного права. 

Отже, назва «муніципальне право України» є значною мірою умовною. 

Слід зазначити, що в окремих вітчизняних виданнях застосовується й 

термін «комунальне право України», а підставою для його застосування є 

положення Конституції України щодо комунальної власності (власності 

територіальних громад). Проте цей термін не «прижився» ні у вітчизняній 

науковій літературі, ні у широкому вжитку, оскільки він певною мірою 

асоціюється з комунальним господарством радянських часів.  

Таким чином, проводячи аналогії, прийдемо до висновку, що термін 

«муніципальне право» у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі 

застосовується у таких значеннях: 

по-перше, для позначення відповідної галузі національного права; 

по-друге, для позначення галузевої юридичної науки, що вивчає 

муніципально-правові норми та галузь суспільних відносин, які становлять 

предмет галузі муніципального права; 

по-третє, останнім часом і для позначення в багатьох національних 

навчальних закладах відповідної навчальної дисципліни, в рамках якої 

вивчаються основні положення науки муніципального права.  

Муніцицальне право України становить собою галузь права України, 

норми якої виражають волю й інтереси людини і громадянина, територіальних 

громад, народу та держави і регулюють суспільні відносини у сфері місцевого 

самоврядування. 

За своєю суттю муніципальне право є виразником волі та інтересів як 

людини і громадянина та територіальних громад, так народу і держави, 

оскільки муніципальні норми встановлюють або санкціонують як суб'єкти 

місцевого самоврядування (територіальні громади, органи та посадові особи 
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місцевого самоврядування), так і народ і держава, приймаючи Конституцію та 

закони, якими визнається та гарантується місцеве самоврядування. 

За своїм змістом муніципальне право є регулятором суспільних відносин 

у сфері місцевого самоврядування, тобто відносин, пов'язаних з визнанням, 

становленням, розвитком, організацією і здійсненням муніципальної влади як 

самостійного виду публічної влади та інституту громадянського суспільства та 

демократичної державності, а також суспільних відносин, пов'язаних із 

реалізацією та захистом прав і свобод людини і громадянина у сфері місцевого 

самоврядування. 

За формою муніципальне право становить собою галузь права, джерелами 

якої є акти як локальних норм права (статути територіальних громад, 

регламенти рад тощо), так і загальних (загальнонаціональних) норм права 

(Конституції, законів, підзаконних актів). 

У системі права муніципальне право належить до публічного права, 

оскільки воно стосується насамперед і головним чином самостійного виду 

публічної влади – муніципальної влади, яка належить територіальним громадян 

і здійснюється ними безпосередньо або через утворювані ними органи, а також 

регулює відносини, пов'язані із реалізацією та захистом прав людини і 

громадянина у сфері місцевого самоврядування – муніципальних прав 

особистості. 

Водночас муніципально-правові відносини є своєрідним інтегральним 

полем, яке забезпечує єдність публічних та приватних інтересів на правовому 

рівні. Адже для реального здійснення місцевого самоврядування однаково 

важливе значення має і реалізація інтересів муніципальної влади як публічної 

влади територіальної громади, так і захист кожної окремої особистості, 

забезпечення її автономії та недоторканності, честі і гідності тощо саме як 

члена місцевої співдружності, як своєрідного асоційованого учасника місцевої 

самоврядної влади. Тим саме на цьому рівні якраз і отримують 

індивідуалізацію публічні за своєю природою владовідносини, що передбачає 

їх трансформацію у муніципально-правові відносини, тоді як останні якраз і 
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виступають своєрідним правовим інтегралом свободи особистості, прав 

людини, економічної та політичної влади населення. А саме муніципальне 

право, яке забезпечує регулювання цих відносин, набуває статусу пограничної 

галузі між публічним та приватним правом. 

Отже, вже сьогодні муніципальне право можна розглядати як самостійну 

галузь національного права України. На користь такого висновку свідчать, 

насамперед, положення Конституції України, де міститься велика кількість 

норм (викладені більш як у двадцяти статтях), в яких закріплюються основні 

принципи організації та функціонування місцевого самоврядування. Зокрема, 

Конституція України: 

фіксує принципи визнання та гарантування місцевого самоврядування (ст. 

7); 

підзаконності місцевого самоврядування (ст. 19) [Стаття 19. Правовий 

порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може 

бути примушений робити те, що непередбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.]; вона визначає статус органів 

місцевого самоврядування як самостійного виду органів публічної влади (вони 

не входять до системи органів державної влади – ст. 5 Стаття 5. Україна є 

республікою. 

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. 

Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування. 

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить 

виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або 

посадовими особами. 

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 

у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
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Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а 

також до служби в органах місцевого самоврядування.); дає визначення 

місцевого самоврядування як права територіальної громади самостійно 

вирішувати питання місцевого значення (Стаття 140. Місцеве самоврядування є 

правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

Якщо взяти до уваги лише кількість конституційних норм, присвячених 

питанням, що становлять предмет муніципального права, то муніципальне 

право має більше підстав для існування в якості самостійної структурної 

частини права, ніж всі інші (за винятком хіба що конституційного права) галузі 

національного права України.  

Проте обґрунтування муніципального права як самостійної галузі права 

не вичерпується посиланням на значну кількість конституційних норм, що 

регулюють питання місцевого самоврядування. Воно відповідає всім основним 

вимогам до галузі права, що сформульовані загальною теорією держави та 

права. 

Як і інші галузі права, муніципальне право являє собою структурний 

підрозділ системи національного права, що характеризується специфічним 

режимом правового регулювання й охоплює відносно самостійний комплекс 

однорідних суспільних відносин, воно відрізняється від інших галузей права 

предметом, методом та джерелами, має власну систему. 

Предметом муніципального права як галузі національного права є 

суспільні відносини, які виникають у процесі визнання, становлення, 

організації та здійснення муніципальної влади, а також реалізації та захисту 

муніципальних прав особистості. 

Предмет муніципального права становить собою певну систему. 

Основними складовими цієї системи є: 

 відносини, пов'язані із визнанням, становленням, організацією та 

здійсненням публічної влади територіальних громад – муніципальної влади; 
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 відносини, пов'язані з реалізацією та захистом муніципальних прав 

особистості; 

 відносини, пов язані з реалізацією правового статусу територіальної 

громади як первинного суб'єкта місцевого самоврядування; 

 відносини, пов'язані з організацією і проведенням місцевих виборів, 

референдумів та з іншими формами безпосереднього волевиявлення 

територіальних громад; 

 відносини, пов'язані з організацією та діяльністю представницьких 

органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; 

 відносини, пов'язані з діяльністю сільських, селищних, міських 

голів; 

 відносини, пов'язані з організацією та діяльністю виконавчих 

органів місцевого самоврядування та діяльністю муніципальних службовців; 

 відносини, пов'язані з організацією та діяльністю органів 

самоорганізації населення; 

 відносини, пов'язані з функціонуванням асоціацій, союзів та інших 

добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, а також 

здійсненням інших форм міжмуніципального співробітництва (у тому числі й 

міжнародного); 

 відносини територіальних громад, їх членів та інших суб'єктів 

місцевого самоврядування з органами державної влади, з об'єднаннями 

громадян, підприємствами, установами та організаціями тощо. 

Як комплексна галузь права, муніципальне право регулює суспільні 

відносини, що становлять його предмет, із застосуванням методів, притаманних 

різним галузям права – як імперативних, так і диспозитивних. 

Метод муніципального права як галузі національного права є способом її 

впливу на суспільні відносини, що виникають у процесі визнання, становлення, 

організації та здійснення муніципальної влади, а також реалізації та захисту 

муніципальних прав особистості. 
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Розрізняють такі провідні методи муніципального права: імперативний і 

диспозитивний. 

Імперативний (публічно-правовий) метод передбачає владний вплив на 

учасників суспільних відносин, врегульованих муніципально-правовими 

нормами, і він має пріоритетне значення, що обумовлене публічним характером 

галузі муніципального права. Імперативні методи засновані на переважному 

застосуванні припису і включають такі способи регулювання суспільних 

відносин: 

1) дозволяння – надання учасникові права на здійснення певних дій; 

2) заборона – покладання на учасника обов’язку утриматися від 

здійснення певних дій; 

3) зобов’язання – покладання на учасника обов’язку здійснити певні дії. 

Диспозитивний (приватноправовий метод) – це спосіб регулювання 

відносин між такими учасниками муніципально-правових відносин, які є 

рівноправними сторонами, і він може бути застосований, наприклад, при 

регулюванні діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаної з 

реалізацією ними самоврядних повноважень. Диспозитивні методи пов’язані з 

дозволянням і включають такі способи регулювання суспільних відносин: 

1) надання дозволу здійснити певні дії, що мають правовий характер; 

2) надання учасникам певних прав; 

3) надання учасникам можливості вільного обрання варіанта поведінки. 

Поряд із цими методами набули поширення методи рекомендацій (порад) 

та декларацій (проголошення принципів тощо), які характерні, зокрема, для 

міжнародно-правових актів (хартій, декларацій та ін.) та статутів (хартій) 

територіальних громад. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Муніципальне право України – це комплексна галузь національного права 

України, яку становлять правові норми, що регулюють суспільні відносини, 

пов’язані з організацією та здійсненням місцевого самоврядування, 

закріплюючи при цьому основи місцевого самоврядування, організацію та 
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форми його здійснення, компетенцію та гарантії місцевого самоврядування, 

відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 

ІІ. СИСТЕМА МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ 

ЕЛЕМЕНТИ 

 

Муніципальне право як галузь права має свою систему, в якій 

виділяються муніципально-правові інститути і норми муніципального права. 

Система муніципального права базується на логічній, послідовній 

діференціації норм муніципального права та їх інтеграції в однорідні правові 

комплекси (інститути) з урахуванням сутності, змісту та характеру відносин, 

пов'язаних із визнанням, становленням, організацією та здійсненням 

муніципальної влади, а також реалізацією та захистом муніципальних прав 

особистості. Вона відображає взаємозв'язок та взаємозумовленість правового 

регулювання різноманітних питань місцевого самоврядування як цілісного 

соціально-політичного явища. 

Система муніципального права має об'єктивну основу та зумовлюється 

сутністю, змістом та логікою конституційної регламентації місцевого 

самоврядування, змістом та структурою законодавства України у сфері 

місцевого самоврядування, насамперед, Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні», характером міжнародної регламентації муніципальної демократії, а 

також потребами практики розвитку місцевого самоврядування, яка здійснює 

суттєвий вплив на формування муніципального права, його норм та інститутів, 

допомагає визначити їх роль у процесі визнання, становлення, розвитку, 

організації та здійснення муніципальної влади, а також реалізації та захисту 

муніципальних прав особистості. 

Основними складовими системи муніципального права є його 

інститути. Муніципально-правові інститути є групами правових норм, що 

регулюють найбільш споріднені суспільні відносини у сфері місцевого 

самоврядування, тобто відносини, які виникають у процесі визнання, 
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становлення, організації та здійснення муніципальної влади, а також реалізації 

та захисту муніципальних прав особистості. 

Наявність інститутів муніципального права об'єктивно зумовлюється 

насамперед наявністю відносно самостійних, внутрішньо споріднених – за 

змістом і формою – груп муніципальних відносин, наприклад, місцеві вибори, 

референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення територіальних 

громад, організація і діяльність представницьких органів місцевого 

самоврядування, організація і діяльність виконавчих органів місцевого 

самоврядування; статус сільських, селищних, міських голів тощо. 

Відповідно до чинної Конституції України, цього Закону та інших 

законодавчих актів, прийнятих на їх основі і відповідно до них, основними 

інститутами муніципального права України є: 

 інститут загальних засад місцевого самоврядування; 

 інститут муніципальних прав особистості; 

 інститут територіальних громад; 

 інститут форм безпосереднього волевиявлення територіальних 

громад: місцевих виборів, місцевих референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії; 

 інститут представницьких органів місцевого самоврядування; 

 інститут сільських, селищних, міських голів; 

 інститут виконавчих органів місцевого самоврядування; 

 інститут органів самоорганізації населення; 

 інститут територіальних основ місцевого самоврядування; 

 інститут об'єднань органів місцевого самоврядування; 

 інститут гарантій місцевого самоврядування; 

 інститут юридичної відповідальності у місцевому самоврядуванні 

тощо. 

Первинним елементом системи муніципального права є муніципальні 

норми.  



17 
 

Муніципально-правові норми – це загальнообов'язкові правила 

поведінки, які мають публічно-владний характер, містяться в джерелах 

муніципального права, регулюють муніципально-правові відносини, 

встановлюються або санкціонуються народом, державою, територіальними 

громадами, органами або посадовими особами місцевого самоврядування та 

забезпечуються державними засобами гарантування. 

Муніципально-правові норми, як і норми інших галузей права, 

поділяються на кілька видів, зокрема за їх суттю, змістом, формами, 

джерелами, місцем і часом дії, об'єктами і суб'єктами муніципальних 

правовідносин тощо. 

За юридичною силою норм розрізняють такі муніципально-правові 

норми: 

1. конституційні норми, що мають найвищу юридичну силу;  

2. законодавчі норми, що мають вищу юридичну силу;  

3. норми підзаконних актів;  

4. норми суб'єктів місцевого самоврядування. 

За змістом волі, що виражається в муніципально-правових нормах, вони 

поділяються на такі види норм: 

1. уповновальні (норми, що надають або визнають права суб'єктів 

правовідносин);  

2. зобов'язальні (норми, що передбачають обов'язки);  

3. заборонні (норми, що передбачають заборони щодо певних 

напрямів, способів або засобів діяльності, поведінки);  

4. дозвільні норми (норми, що передбачають дозволи щодо певної 

поведінки або діяльності). 

Так, відповідно до частини 6 ст. 140 Конституції України сільські, 

селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати 

будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і 

наділяти їх частиною власної компетенції, що є дозвільною нормою у 

регулюванні відносин самоорганізації населення. 



18 
 

За способом вираження волі муніципально-правові норми поділяються 

на такі види норм:  

1. імперативні (норми, що передбачають, як правило, однозначність їх 

розуміння, тлумачення і дії, поведінки відповідно до них);  

2. диспозитивні (норми, що передбачають багатоманітність у їх 

розумінні, тлумаченні і поведінці відповідно до них);  

3. рекомендаційні (норми, що пропонують певні види чи напрями 

діяльності, які обираються на розсуд, з волі суб'єкта відповідних 

правовідносин);  

4. декларативні (норми, що проголошують як об'єктивно найбільш 

прийняті правила поведінки суб'єктів муніципальних правовідносин). 

За характером здійснюваних функцій муніципально-правові норми 

поділяються на:  

1. правотворчі,  

2. установчі,  

3. регулятивні,  

4. охоронні  

5. інформаційні (норми-дефініції та ін.) 

Залежно від характеру відносин, що регулюють муніципально-правові 

норми, їх поділяють на  

1. матеріальні  

2. процесуальні (процедурно-процесуальні) норми. 

Залежно від меж дії муніципально-правових норм їх поділяють на:  

1. загальні норми (норми-принципи, норми-дефініції) 

2. інституційні норми (підгалузеві) норми. 

За простором, територією дії муніципально-правові норми поділяються 

на: 

1. норми, що діють на всій території України  



19 
 

2. норми, що діють у межах відповідних адміністративно-

територіальних одиниць (норми актів, що приймаються територіальними 

громадами та органами місцевого самоврядування). 

За часом дії муніципально-правові норми поділяються на:  

1. постійні, які складають більшість норм,  

2. тимчасові норми, зокрема норми, передбачені перехідними 

положеннями Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших законів. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, систему муніципального права складають інститути та норми 

муніципального права. Основними складовими системи муніципального права 

є його інститути. Вони являють собою групи правових норм, що регулюють 

найбільш споріднені муніципальні відносини, тобто системи відносин у сфері 

місцевого самоврядування. Первинним елементом системи муніципального 

права є муніципальні норми. Муніципально-правові норми, як і норми інших 

галузей права, поділяються на кілька видів, зокрема, за їх суттю, змістом, 

формами, джерелами, місцем і часом дії, об'єктами і суб'єктами муніципальних 

правовідносин тощо. 

ІІІ. ДЖЕРЕЛА МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Система джерел муніципального права є однією з найбільших 

розгалужених серед джерел інших галузей права, що значною мірою зумовило 

порівняно швидке становлення цієї галузі з часу визнання в нашій країни 

місцевого самоврядування. 

Основні види джерел муніципального права: 

 Конституція України; 

 закони України; 

 підзаконні нормативно-правові акти органів державної влади в 

галузі місцевого самоврядування; 
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 нормативно-правові акти суб'єктів системи місцевого 

самоврядування; 

 міжнародно-правові акти в галузі місцевого самоврядування; 

 нормативно-правові договори; 

 інші види джерел муніципального права, як то акти 

безпосереднього народовладдя, нормативно-правові акти Верховної Ради й 

Ради Міністрів Автономної Республіки Крим тощо. 

Пріоритетним джерелом муніципального права України є Конституція 

України. Вона містить насамперед положення про визнання і гарантування 

державою місцевого самоврядування (ст. 7), про здійснення народом України 

влади через органи місцевого самоврядування (ст. 5), про право громадян 

України брати участь у місцевих референдумах, вільно обирати й бути обраним 

до органів місцевого самоврядування, користуватися рівним правом доступу до 

служби в органах місцевого самоврядування (ст. 38), про основні засади 

виборів до органів місцевого самоврядування (ст. 71), про повноваження 

Верховної Ради України в галузі місцевого самоврядування (п. 30 ст. 85, п. 15 

ст. 92 та ін.), про основні засади місцевого самоврядування (розділ XI), функції 

і повноваження територіальних громад, порядок формування і склад 

представницьких органів місцевого самоврядування, їх основні функції і 

повноваження та механізм здійснення місцевого самоврядування. 

Основним видом джерел муніципального права є, звичайно, закони про 

місцеве самоврядування – загальний і спеціальні (територіальні або галузеві). 

Це безпосередньо випливає із ст. 24 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», в якій, зокрема, зазначається, що правовий статус 

місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, цим 

Законом та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього 

Закону. Правовий статус місцевого самоврядування у містах Києві й 

Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим визначається 

Конституцією України та цим Законом з особливостями, передбаченими 
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законами про міста Київ і Севастополь та Конституцією Автономної 

Республіки Крим. 

Загальним і основним Законом в галузі місцевого самоврядування в 

Україні є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цей Закон, 

відповідно до положень Конституції України щодо місцевого самоврядування, 

визначає систему місцевого самоврядування, засади організації і діяльності 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування, їх функції, повноваження і 

відповідальність та гарантії місцевого самоврядування. 

Найбільш повно в Законі визначаються форми безпосереднього 

здійснення територіальними громадами місцевого самоврядування (місцеві 

референдуми, місцеві ініціативи тощо), повноваження представницьких органів 

місцевого самоврядування – сільських, селищних, міських, районних і обласних 

рад, виконавчих органів сільських, селищних і міських рад, сільського, 

селищного і міського голів, матеріальна та фінансова основи місцевого 

самоврядування. 

Вельми важливими новелами Закону про місцеве самоврядування є 

визначення у ст. 1 основних термінів, які використовуються у відповідному 

Законі, основних принципів місцевого самоврядування (ст. 4), системи 

місцевого самоврядування (ст. 5), основних форм безпосереднього 

волевиявлення територіальними громадами (статті 7-9, 13), організаційно-

правових, матеріальних, фінансових та інших основ місцевого самоврядування 

(ст. 16), тобто механізму його здійснення, системи відносин органів місцевого 

самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що 

перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, а 

також відносин цих органів з підприємствами, установами і організаціями, що 

не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, 

гарантій місцевого самоврядування, відповідальності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування, прикінцеві та перехідні положення і ряд інших. 

Серед спеціальних нормативно-правових актів у галузі місцевого 

самоврядування найбільш вагомими є: Закон України «Про столицю України – 
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місто-герой Київ», який містить ряд розділів, безпосередньо присвячених 

місцевому самоврядуванню: розділ II «Організаційно-правова основа 

здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві; розділ 

III «Посадові особи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в 

місті Києві, їх функції і повноваження»; розділ IV «Матеріальна і фінансова 

основа місцевого самоврядування», закони про вибори депутатів місцевих рад і 

сільських, селищних, міських голів, про статус депутатів місцевих рад, про 

всеукраїнський і місцеві референдуми тощо; Конституція Автономної 

Республіки Крим, яка містить окремий розділ (IV), присвячений місцевому 

самоврядуванню в Автономній Республіці Крим. 

Значне місце серед джерел муніципального права посідають підзаконні 

нормативні акти органів державної влади: відповідні укази Президента 

України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти 

міністерств та інших центральних Органів виконавчої влади, місцевих 

державних адміністрацій, рішення Конституційного Суду України з питань 

місцевого самоврядування та нормативні акти інших органів державної влади. 

Одним із перших нормативних актів Кабінету Міністрів в галузі місцевого 

самоврядування була постанова Кабінету Міністрів України № 311 від 5 

листопада 1991 р. «Про розмежування державного майна між 

загальнодержавною власністю і власністю адміністративно-територіальних 

одиниць (комунальною власністю)». 

Поступово визнається і утверджується таке джерело муніципального 

права, як акти Конституційного Суду України. 

Рішеннями Конституційного Суду, які є джерелами муніципального 

права, можна вважати, зокрема, Рішення Конституційного Суду України від 9 

лютого 2000 р. № 1-рп/2000 (справа про місцеве самоврядування, статут 

територіальних громад районів у містах та інші питання), Рішення 

Конституційного Суду України від 27 березня 1998 р. № 5-р/п/98 (справа про 

вибори у містах Києві й Севастополі), Рішення Конституційного Суду України 

від 13 травня 1998 р. № 6-рп/98 (справа щодо статусу депутатів рад). 
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Найбільш розгалуженим джерелом муніципального права є нормативно-

правові акти суб'єктів системи місцевого самоврядування ,зокрема відповідні 

акти територіальних громад: акти їх безпосереднього волевиявлення, акти 

представницьких органів місцевого самоврядування рад, акти їх виконавчих 

органів, акти сільських, селищних, міських голів, акти органів самоорганізації 

населення тощо. Найбільш вагомими серед цих нормативних актів є акти 

місцевих референдумів і акти представницьких органів місцевого 

самоврядування, зокрема статути територіальних громад міст та інших 

адміністративно-територіальних одиниць, регламенти відповідних рад, правила, 

положення тощо, що в цілому складають найбільший масив джерел 

муніципального права України. 

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рада в межах своїх повноважень приймає у формі рішень нормативні 

та інші акти. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті 

(в разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає також рішення, а 

сільський, селищний або міський голова, голова районної у місті, районної чи 

обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження. Ці акти є 

обов'язковими в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Відповідно до ст. 144 Конституції України, органи місцевого самоврядування в 

межах своїх повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є 

обов'язковими до виконання на відповідній території. 

У розвиток цього конституційного положення в ст. 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» зазначається, що акти ради, 

сільського, селищного чи міського голови, голови районної в місті ради, 

виконавчого комітету сільської, селищної, міської чи районної в місті (в разі її 

створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими 

для виконання всіма розташованими на відповідній території органами 

виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та 

організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або 

тимчасово проживають на відповідній території. 
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Особливе місце серед локальних нормативних актів місцевого 

самоврядування як джерел муніципального права посідають статути 

територіальних громад сіл, селищ, міст. Відповідно до ст.19 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», представницький орган місцевого 

самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може 

приймати статут територіальної громади села, селища, міста 

Однією з істотних особливостей статуту територіальної громади є 

необхідність його державної реєстрації в органах Міністерства юстиції 

України. 

Якщо звичайне рішення ради нормативно-правового характеру набирає 

чинності зазвичай з дня його оприлюднення, то статут територіальної громади 

– відповідно після його реєстрації в органах Міністерства юстиції. 

Усе більше місця в системі джерел муніципального права України 

займають міжнародно-правові акти з числа тих, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України. До них належать, зокрема, Європейська 

хартія місцевого самоврядування, прийнята Радою Європи 15 жовтня 1985 р. 

У цій Хартії визначаються конституційні та законодавчі основи місцевого 

самоврядування, поняття місцевого самоврядування, сфера компетенції 

місцевого самоврядування; передбачається відповідність адміністративних 

структур і засобів завданням органів місцевого самоврядування, 

адміністративний контроль, за діяльністю органів самоврядування, право 

місцевих органів самоврядування на об'єднання та ряд інших положень. 

У названому норма тінню правовому акті, зокрема, зазначається, що 

принцип місцевого самоврядування має бути визнаний у законодавстві країни і, 

по можливості, в конституції країни (ст. 2). Під місцевим самоврядуванням 

розуміється право і спроможність місцевої влади у межах закону здійснювати 

регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до 

їх компетенції, в інтересах місцевого населення (ст. 3). 



25 
 

Щодо сфери компетенції і джерел муніципального права, зокрема, 

проголошується, що головні положення і функції місцевих властей 

встановлюються Конституцією або Законом (ст. 4). 

Разом з тим зазначається, що це положення не виключає наділення 

місцевих властей повноваженнями і функціями для спеціальних цілей 

відповідно до Закону (ст. 4). 

Усе більшого поширення набуває і такий вид джерел муніципального 

права, як нормативний договір. Це значною мірою зумовлено статусом 

підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності 

територіальних громад, статусом підприємств, установ і організацій, що не 

перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, і 

відносинами з ними органів місцевого самоврядування, а також відносинами 

між вітчизняними суб'єктами місцевого самоврядування одного рівня або 

різних рівнів і відносинами між вітчизняними і зарубіжними суб'єктами 

місцевого самоврядування, можливостями добровільного об'єднання органів 

місцевого самоврядування та повноваженнями органів місцевого 

самоврядування в галузі зовнішньоекономічної діяльності. 

Зокрема, у ст. 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» зазначається, що відносини органів місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у 

комунальній власності відповідних громад, будуються на договірній і 

податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, 

наданих органам місцевого самоврядування Законом. 

Серед інших джерел муніципального права все більше місце посідають 

нормативно-правові акти Верховної Ради та Ради Міністрів Автономної 

Республіки Крим, нормативно-правові акти виборчих комісій, насамперед 

Центральної виборчої комісії, нормативно-правові акти комунальних 

підприємств, установ і організацій тощо. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 



26 
 

Таким чином, система джерел муніципального права є однією з 

найбільших розгалужених серед джерел інших галузей права, що значною 

мірою зумовило порівняно швидке становлення цієї галузі з часу визнання в 

нашій країни місцевого самоврядування. Основні види джерел муніципального 

права: Конституція України; закони України; підзаконні нормативно-правові 

акти органів державної влади в галузі місцевого самоврядування; нормативно-

правові акти суб'єктів системи місцевого самоврядування; міжнародно-правові 

акти в галузі місцевого самоврядування; нормативно-правові договори; інші 

види джерел муніципального права, як то акти безпосереднього народовладдя, 

нормативно-правові акти Верховної Ради й Ради Міністрів Автономної 

Республіки Крим тощо. 

ІV. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА. ФУНКЦІЇ НАУКИ 

МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Безумовно, поняття науки муніципального права та її характеристики 

оптимально розкриваються із врахуванням тісних взаємозв'язків та 

залежностей, які існують між такими категоріями, як «галузь муніципального 

права» та «наука муніципального права». Однак, такі залежності не є 

жорсткими: між галуззю та наукою муніципального права є істотні відмінності, 

які торкаються не лише їх предмета, джерел, а й самої історії становлення 

галузі, з одного боку, та науки муніципального права – з іншого. Якщо 

муніципальне право як галузь права є новим самостійним правовим утворення 

у системі права України, то однойменна наука має значно більш глибокі 

історичні коріння, які пов'язані зі становленням та розвитком наукових ідей, 

теоретичних концепцій місцевого самоврядування та муніципальної влади в 

Україні та зарубіжних країнах. 

Незважаючи на це, для кожної науки настає час осмислення 

накопиченого знання як результату теоретичного засвоєння нею свого 

предмета, який набуває риси системності. По суті, мова йде про пізнання 

наукою самої себе, що є умовою її подальшого розвитку та утвердження 



27 
 

реальної соціальної цінності. Здається, що настав такий час і для науки 

муніципального права. Однак ряд обставин об'єктивного та суб'єктивного 

характеру були та сьогодні є стримуючими факторами для активних та плідних 

досліджень у цьому напрямі. 

До таких обставин належить стан муніципального права як галузі права. 

Так, тривалі, не завжди конструктивні спори про її місце у правовій системі 

України, зведення її «статусу» лише до галузі законодавства негативно 

позначилися на розробці системи цієї самостійної галузі публічного права, а 

звідси, й на структуруванні відповідного наукового знання. Суттєвою 

перешкодою на шляху становлення науки муніципального права виступає й 

непослідовна вітчизняна державна політика у сфері муніципального 

будівництва: організація місцевого самоврядування здійснюється, най частіше, 

без урахування об'єктивно назрілих суспільних потреб і інтересів 

територіальних громад, в угоду державним, регіональним і місцевим елітам. 

Гальмувала розвиток науки муніципального права й відсутність 

континуїтету (наступності) у її розвитку, зокрема категоричне заперечення не 

лише на практиці, а й на науковому рівні феномену публічної самоврядної 

влади територіальних громад, ідеологічне забарвлення конституційної матерії 

за радянських часів, не завжди зважене запозичення думок та досвіду, 

народжених істотно новими обставинами часу та місця. Усе це призвело до 

хронологічної розірваності ідей та теоретичних конструкцій, або до 

непродуманого реанімування віджилих понять, теорій, концепцій. 

І все ж таки, незважаючи на перелічені та інші негативні чинники, 

наукою муніципального права накопичений великий масив муніципально-

правового знання, який потребує осмислення. При цьому важливо визначитися 

зі змістом, предметом, об'єктом, методологією, структурою та зв'язками такого 

знання, його якісними характеристиками, способами отримання, пояснення, 

оцінки, суспільно-політичної ролі. Успішному зрушенню у такому напрямі і 

має сприяти розробка цих актуальних проблем науки сучасного 

муніципального права. 
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У ряду основних характеристик муніципального права як науки можна 

відмітити, по-перше, її суспільний та політико-правовий характер. Це означає, 

що основний об'єкт дослідження цієї науки пов'язаний із соціально-

політичними явищами, які мають правове значення та потрапляють у сферу 

правового регулювання. Відповідно, муніципально-правова наука спирається 

як на загальнотеоретичні правові концепції, поняття і категорії, так і розробляє 

власні, галузеві підходи до правового аналізу проблем місцевого 

самоврядування, закономірностей його розвитку. 

По-друге, наука муніципального права має комплексний характер. 

Причому вона «використовує» наукові ідеї, теорії не тільки інших галузевих 

юридичних наук (у першу чергу – конституційного, а також адміністративного, 

фінансового, цивільного, підприємницького та інших галузей), теорії держави і 

права, а й економічних наук, соціології, політології, менеджменту, соціальної 

психології. Цим детермінується, з одного боку, множинність 

міждисциплінарних зв'язків науки муніципального права, багатство джерел її 

концептуальних науково-теоретичних ідей. З іншого боку, виникає складність 

у випрацювані власних, специфічних для муніципально-правової сфери 

наукових знань підходів до правової оцінки та теоретичного обґрунтування 

відповідних подій, явищ та фактів. 

По-третє, наука муніципального права належить до галузевих наук, 

основною ознакою яких є вивчення однойменної галузі права. Вона розкриває 

притаманні цій галузі закономірності, формулює основні поняття і категорії, 

якими оперує чинне муніципально-правове законодавство, аналізує функції і 

роль муніципально-правових інститутів. 

По-четверте, наука про місцеве самоврядування вивчає не тільки 

муніципально-правові норми й інститути, а й закономірності виникнення, 

становлення, розвитку та функціонування муніципальної влади, процеси, 

пов'язані з її реалізацією. Тому об'єктом наукового дослідження цієї галузі є 

сукупність механізмів місцевого самоврядування, муніципальних відносини, 

відповідних правових норм та інститутів, юридичної, політичної, а також 
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соціальної практики, у тій частині, в якій вона впливає на всі муніципально-

правові явища та процеси. Саме об'єкт виступає началом наукового пізнання. 

У цьому плані найістотнішим завданням науки муніципального права є 

глибоке і всебічне вивчення феноменології взаємозв'язку територіальної 

громади – первинного суб'єкта муніципальної влади та питань місцевого 

значення – основного об'єкта муніципальної влади. Тут принципове значення 

має розробка проблем підвищення ефективності діяльності територіальних 

громад та органів і посадових осіб місцевого самоврядування в процесі 

вирішення питань місцевого значення. Наука муніципального права покликана 

ретельно збирати, вивчати, узагальнювати та розповсюджувати практику 

застосування прогресивних, найбільш ефективних форм і методів здійснення 

муніципальної влади. Вона також повинна прогнозувати розвиток 

муніципальної влади у процесі подальшого розвитку демократичних 

перетворень у нашому суспільстві. Завданням науки муніципального права є 

вивчення умов, способів та засобів, які забезпечують правову, організаційну та 

матеріально-технічну самостійність муніципальної влади насамперед від 

державної влади. 

Вивчення вказаних вище проблем складає предмет науки, самі ж 

висновки та теоретичні положення – її зміст. Проникнення у суть і зміст науки 

муніципального права передбачає усвідомлення насамперед таких її 

визначальних понять, як предмет, завдання, система, функції, методологія, 

джерела, взаємозв'язок з іншими науками, її роль, у розбудові демократії та 

становленні муніципальної влади в Україні. 

Наука муніципального права – це галузь наукових знань, яка базується на 

принципово інших, аніж наука радянського будівництва, поглядах та ідеях про 

організацію публічної влади на місцях. Своїм головним предметом вона має 

муніципальну владу як особливий вид публічної політичної влади та 

муніципальні права особистості. За словами С.А. Авакьяна, «для викладача 

муніципального права питання про характер влади на рівні місцевого 

самоврядування взагалі є одним із вирішальних, його доводиться аналізувати 
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вельми ґрунтовно», зокрема передбачається проникнення в її сутність, 

вивчення її принципів, соціально-політичного призначення, функцій, механізму 

муніципальної влади, причому об'єктом особливої уваги мають бути 

фундаментальні, основоположні суспільні відносини, які визначають правову 

природу локальної демократії, її найголовніші характеристики. В органічному 

зв'язку з попереднім твердженням вельми продуктивним виглядає вислів 

О. Тоффлера, який звертає увагу на те, що вищу якість та найбільшу 

ефективність владі надають знання, саме вони виступають визначальним 

фактором її функціонування. 

Слід зазначити, що предмет науки – це те, на що спрямована думка у 

процесі вивчення певної сфери дійсності, включаючи саме знання, яке 

отримується у ході пізнавального процесу. Предмет науки поєднує знання про 

різні сторони досліджуваних явищ та процесів у цілісну систему. Разом з тим 

його деталізація за допомогою виділення конкретних об'єктів дослідження та 

уточнення завдань наукового пошуку дозволяє структурувати науку. Осягнення 

свого предмета – мета кожної науки. 

У літературі з муніципального права питання щодо її предмета є одним з 

найбільш проблематичних. Здається, тому деякі дослідники або взагалі 

уникають включати у свої праці це питання, або обмежуються лише аналізом 

основних теорій місцевого самоврядування, загальних проблем системи науки 

муніципального права, її методології. Традиційно у підручниках науку 

муніципального права спрощено називають «науковою дисципліною», під 

предметом якої розуміються об'єкти її вивчення та коло досліджуваних нею 

проблем. Тому, визначаючи предмет науки муніципального права, як правило, 

називають передусім відповідну галузь права, норми, які складають її, а також 

врегульовані ними відносини. Конкретизується цей перелік визначенням 

окремих проблем, дослідженням яких займається наука муніципального права. 

Таким чином, предмет науки та об'єкт вивчення, по суті, ототожнюються. 

Так, відомі російські вчені О.О. Кутафін, В.І. Фадєєв, К.С. Шугрина та 

деякі інші дослідники вважають, що наукова дисципліна муніципального 
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права, маючи своїм предметом вивчення муніципального права як галузі права, 

становить собою сукупність знань, ідей, теорій про місцеве самоврядування, 

форми та практику його здійсгь. ння та правового регулювання. 

Фактично аналогічної позиції дотримуються й вітчизняні вчені 

В.В. Кравченко та М.В. Пітцик, на думку яких наукова дисципліна 

муніципального права як цілісна система знань, висновків, теорій та ідей щодо 

місцевого самоврядування, його принципів, основ, історії становлення та форм 

здійснення має своїм предметом, по-перше, норми муніципального права, по-

друге, суспільні відносини, що регулюються муніципально-правовими 

нормами, по-третє, практику правового регулювання питань організації влади 

на місцевому рівні як в її історичній ретроспективі, так і в плані визначення 

майбутніх перспектив розвитку. 

Достатньо спрощеною виглядає позиція A.M. Кокотова, на думку якого 

муніципально-правова наука є сукупністю знань про різні прояви місцевого 

самоврядування та муніципального права як галузі права. Предметом науки 

муніципального права, вважає A.M. Кокотов, є місцеве самоврядування як 

суспільний, але насамперед як політико-правовий інститут у його статиці та 

динаміці, у його зовнішніх відносинах з іншими інститутами суспільства та в 

першу чергу з державою. 

Певною мірою відрізняється позиція іншої групи вчених, які вважають, 

що предметом науки муніципального права є виникнення, розвиток та 

функціонування місцевого самоврядування, система норм та врегульованих 

ними суспільних відносин. Виходячи фактично з аналогічного розуміння науки 

муніципального права та її предмета, автори підручника за редакцією 

М.С. Бондаря вказують, що предметом наукових досліджень цієї галузі 

наукових знань є як реальні соціальні явища та відносини, так і правові форми 

їх закріплення, динаміки розвитку. 

Здається, неоднозначність, іноді спрощеність або надмірна 

розпорошеність у підходах до предмета науки муніципального права зумовлена 

його ототожненням з об'єктом цієї галузі наукових знань. Безумовно об'єкт та 
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предмет науки тісно взаємопов'язані, але не тотожні. Якщо визначення об'єкта 

науки дає змогу відповісти на питання, на що спрямований у ній пізнавальний 

процес, і тим самим розкрити зміст даної науки, то визначення предмета науки 

повинно відповісти на питання, що саме у цьому об'єкті вивчає або покликана 

вивчати ця наука, і тим самим більш глибоко охарактеризувати її через 

виявлення сутності цієї науки. Не випадково у різних науках може бути 

спільний об'єкт, але ніколи не буває одного й того ж предмета. 

Не викликає сумніву, що правильне визначення об'єкта науки значною 

мірою наближує нас до наукового визначення її предмета, але не може його 

замінити. Тому здаються невдалими та деструктивними спроби ухилитися в 

науковій та навчальній літературі від прямого, чіткого та спеціального 

розгляду питання про предмет науки муніципального права, обмежуючись, по 

суті, лише з'ясуванням об'єкта (предмета) регулювання муніципального права 

як галузі права. У більшості видань питання про предмет науки 

муніципального права або обминається, або, коли окремо виділяється проблема 

предмета науки, вона знов-таки нерідко зводиться, по суті, до питання про 

предмет регулювання муніципального права як галузі права. 

По-перше, за такого підходу допускається характерне для багатьох 

видань неправомірне змішування об'єкта та предмета науки, тому що 

«муніципальне право як галузь права», «муніципально-правові відносини» – це 

об'єкт, а не предмет муніципального права. У зв'язку з цим вельми 

продуктивною та концептуально обґрунтованою є позиція Н.О. Богданової, яка 

у контексті дослідження системи науки конституційного права зазначає, що 

об'єкти вивчення науки конституційного права охоплюються більш загальним 

поняттям – «конституційно-правова дійсність». Здається абсолютно 

правомірною екстраполяція її підходу і на визначення об'єкта науки 

муніципального права, у ролі якого виступатиме «муніципально-правова 

дійсність». Це та галузь правової дійсності, яка пізнається наукою та 

складається у сфері дії норм муніципального права та досліджується 

однойменною наукою за допомогою різних методологічних прийомів. Тоді до 
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об'єктів належать норми муніципального права, які є формалізованими у різних 

джерелах, муніципально-правові відносини, а також саме муніципально-

правове знання як результат вивчення названих об'єктів. Дослідження різних 

проявів об'єктів науки муніципального права сприяє всебічному усвідомленню 

її предмета. Тому можна стверджувати, що предмет формується у рамках 

об'єкта науки, а об'єкт оптимально розкривається виключно через пізнання 

предмета. 

По-друге, не може абсолютно задовольняти підхід, коли під видом 

визначення предмета науки муніципального права дається простий (більш-

менш деталізований) перелік розділів, тем або проблем цієї науки. По суті 

справи, тут ідеться про більш-менш узагальнений перелік головних елементів 

системи муніципального права та відповідних розділів науки та навчальної 

дисципліни. Але перелік структурних елементів, який розкриває зміст об'єкта 

науки, ніколи не заміняв і не міг замінити визначення предмета науки, 

покликаного охопити та відобразити її сутність. 

Так, наука муніципального права, безумовно, вивчає муніципально-

правові інститути, муніципально-правові норми та відносини. Але її головний 

зміст та завдання полягають у тому, щоб за великим розмаїттям відповідних 

явищ та процесів виявити глибинні властивості, зв'язки, взаємодії, відношення 

тенденції та закономірності їх виникнення, організації, функціонування та 

розвитку, які не перебувають на поверхні суспільного життя. Тому предмет 

муніципального права – це дослідження не власне норм, інститутів та відносин, 

а властивостей відповідних норм, інститутів та відносин, тенденцій та 

закономірностей їх виникнення, організації, функціонування та розвитку, а 

також можливих шляхів, форм та механізмів їх реалізації в життєдіяльності 

особи, територіальної громади, суспільства та держави. Така предметна 

визначеність забезпечує цілісність науки муніципального права, сприяє 

інтеграції та систематизації знання, що складає її та диференціації його залежно 

від уточненого завдання дослідження та конкретного об'єкта вивчення. 
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Важливе значення для розуміння предмета науки муніципального права 

має виявлення того принципового орієнтиру, відправної ідеї, яка розкриває 

сутність предмета науки муніципального права та орієнтує муніципально-

правове знання. Такий відправний принцип повинен становити собою 

основоположну ідею, яка пронизує муніципально-правове законодавство та 

сприймається як основний логічний вузол усіх теоретичних конструкцій. Така 

ідея об'єктивується у категоріях граничного рівня узагальнення, які охоплюють 

сферу муніципально-правових відносин та прямо або опосередковано 

проявляються у нормах та інститутах муніципального права. 

Слід зазначити, що наука муніципального права, становлячи певну сферу 

теоретичного знання, може претендувати на статус наукової галуззі знань лише 

у тому випадку, якщо це не просто деяка сума інформації, а впорядкована 

сукупність (система) знань, які розкривають закономірності розвитку певних 

явищ як об'єкта дослідження цієї науки. 

Тому на основі попередніх характеристик науку муніципального права, 

можна визначити як систему наукових ідей, теорій, концепцій, знань, що 

розкривають закономірності визнання, становлення та розвитку муніципальної 

влади та муніципальних прав та особистості, порядок їх реалізації і 

гарантування, форми та методи діяльності територіальних громад, їх органів та 

посадових осіб у процесі вирішення питань місцевого значення, а також 

особливості муніципального права як галузі права. 

Система науки муніципального права – це впорядкована сукупність 

відносно самостійних комплексів теоретичних положень, логічний зв'язок між 

ними. В її основі полягає структурність самого предмета наукового пізнання. 

Саме такі феномени, як муніципальні права особистості та муніципальна влада 

– основний предмет науки муніципального права, а також послідовність 

вивчення муніципально-правової проблематики детермінує систему цієї науки. 

Вона повинна досліджувати загальні риси, притаманні цьому виду публічної 

політичної влади у цілому, історію її розвитку, характер та принципи 

взаємовідносин муніципальної влади з іншими видами публічної влади та 
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інститутами громадянського суспільства, специфіку її суб'єктно-об'єктного 

складу, систему напрямів та видів її здійснення, механізм, гарантії та 

відповідальність муніципальної влади, інші особливості виникаючих у ході 

здійснення муніципальної влади правових відносин. 

Органічною частиною системи науки муніципального права є знання про 

такі інститути, як правові, організаційні, територіальні основи місцевого 

самоврядування, функції і повноваження суб'єктів місцевого самоврядування, 

гарантії їх діяльності, відповідальність у місцевому самоврядуванні тощо. 

Таким чином, система науки муніципального права у своїй основі 

відповідає відповідній системі галузі права. Однак є більш широкою, тому що 

наука не може зосередитися тільки на конкретних муніципально-правових 

інститутах, а досліджує і загальні характеристики галузі, її специфіку, місце і 

роль у системі права. Вивчає наука також і практику реалізації муніципально-

правових норм і інститутів, прагнучи розкрити закономірності їх розвитку та 

дати обґрунтовані рекомендації законодавцю та правозастосувальникам з 

удосконалення та застосування відповідних правоположень, а окремим особам 

– рекомендації з їх використання. З цією метою вивчаються також теорії та 

погляди, які розроблені дослідниками місцевого самоврядування, умови, які 

впливають на їх еволюцію, тобто наука вивчає і сама себе. 

Конкретний перелік проблем тієї чи іншої частини науки не є сталим. Із 

розвитком суспільства, держави, змінами суспільно-соціальних умов 

виникають нові концепції, які потребують свого наукового обґрунтування, 

втрачають актуальність старі. 

Функції науки муніципального права 

Найоптимальніше сутність, зміст, соціальне, науково-пізнавальне та 

навчальне призначення науки муніципального права розкривається у її 

функціях. Функції науки муніципального права – це напрями її впливу на 

певні сторони суспільної практики.  

Виділення політичної функції муніципального права зумовлюється 

особливим місцем місцевого самоврядування в політичній системі суспільства. 
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Відомий російський вчений В.Є. Чиркін категорично вказує: ядро політичної 

системи – існуюча у країні публічна політична влада народу, яка здійснюється 

у формі державного та муніципального управління. На його думку, незважаючи 

на різні завдання державної влади та місцевого самоврядування, така «рольова 

автономія» не є абсолютною, оскільки мова йде про складові частини однієї 

політичної системи. Аналогічно розмірковують і Б.О. Страшун та В.А. Рижов, 

на думку яких держава і система місцевого самоврядування у сукупності своїй 

– інститути публічної влади, а відносини, які пов'язані з функціонуванням цієї 

влади, утворюють у своїй сукупності політичну систему. 

Місцеве самоврядування зачіпає або може зачіпати практично всі 

елементи політичної системи суспільства та навіть може виходити та іноді 

виходить за рамки власне політичної системи суспільства. По суті місцеве 

самоврядування – це політична система суспільства в мініатюрі, хоча не будь-

яке самоврядування має політичний характер. Водночас функціонування 

системи місцевого самоврядування, яке має політичний характер або впливає 

(може впливати) на ті чи інші політичні процеси, безумовно, не вичерпує всієї 

політичної системи суспільства, а виступає лише як один з її багаточисельних 

функціональних аспектів. 

Тому вивчення муніципальної влади у політичному вимірі, зокрема через 

призму її взаємодії з інститутами політичної системи – важливий напрям 

сучасної науки муніципального права.  

Ідеологічна функція науки муніципального права полягає у тому, що 

вона вивчає ідеї, духовні цінності у процесі здійснення місцевого 

самоврядування, реалізації Конституції та законів України. Норми та інститути 

муніципального права справляють значний ідеологічний вплив на всі грані 

муніципального життя. 

Евристично-прогностична функція полягає у пошуках способів 

вирішення фундаментальних питань, які стоять перед муніципально-правовою 

наукою, прогнозуванні й пошуках того прогресивного і цінного, що має велике 

значення для майбутнього. Вдосконалення механізму муніципальної влади, 
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пошук найоптимальніших форм муніципальної структури, сучасне вирішення 

соціально-побутових проблем, тенденції в економічній сфері тощо багато у 

чому залежать від ефективності дослідження суспільних явищ, розробки 

науково обґрунтованих прогнозів і практичних рекомендацій. «Спілкування» з 

наукою муніципального права дає змогу передбачати зміни в ставленні 

держави до самоврядних процесів, перетворення у системі місцевого 

самоврядування, моделювати поведінку муніципальних лідерів та депутатів, 

прогнозувати наслідки пропонованих ними рішень. 

Прогностична функція науки тісно пов'язана з прогностичною силою 

Конституції України, в якій відображені прагнення, цілі та завдання 

майбутнього – побудова правової, соціальної та демократичної держави, а 

ефективно діюче місцеве самоврядування – магістральний шлях таких 

перетворень.  

Інтегративна (системотворча) функція полягає в тому, що наука 

муніципального права допомагає об'єднувати знання різних галузевих 

юридичних наук про окремі аспекти здійснення місцевого самоврядування в 

цілісну систему. І це природно, адже такі поняття, як «публічна влада», 

«комунальна власність», «місцеве господарство», «місцеві податки та збори» 

тощо є предметом вивчення для багатьох юридичних наук. Муніципальне 

право тісно пов'язане з наукою муніципального менеджменту, муніципальної 

економіки, регіональної економіки тощо, кожна з яких має власні характерні 

відносини до процесів, які відбуваються у просторі функціонування 

територіальних громад. Безумовно, між ними існує певний «розподіл праці», 

однак значне наукове перехрещення та взаємопроникнення приносить велику 

користь, вносячи в розвиток цих наукових комплексів синтез явищ і процесів. 

Прикладна (практична) функція полягає у тому, що муніципальне 

право орієнтує державні та муніципальні структури в їх практичній діяльності. 

Наука про місцеве самоврядування впливає на практику та виступає як 

теоретична база муніципального будівництва в Україні. Вона повинна дати 

реалістичні висновки відносно змісту, шляхів та методів ліберально-
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демократичних перетворень у політичній, економічній, соціально-культурній 

тощо сферах громадського життя. Наука на основі аналізу реальних потреб 

соціальної практики, систематичного вивчення соціальних процесів, 

узагальнення практики муніципального будівництва та чинного законодавства 

в Україні та зарубіжних країн дає змогу розробити найкращі варіанти 

муніципального устрою, принципів організації та діяльності системи місцевого 

самоврядування, її взаємовідносин із державою, органами державної 

виконавчої влади, запропонувати рекомендації з їх вдосконалення. 

Муніципально-правова наука має велике значення для ефективного розвитку 

правотворчої діяльності. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, наука муніципального права, як і будь-яка інша наука – це система 

знань. Це означає, що до її складу входять відносно відокремлені комплекси 

теоретичних положень, які містять висновки, зроблені на основі пізнання 

сутності, змісту та закономірностей розвитку муніципальної влади та 

муніципальних прав людини. Ці теоретичні комплекси не тільки органічно 

пов'язані між собою в силу єдності предмета галузі, а й перебувають у певній 

супідрядності. Одні теоретичні висновки служать основою для інших. 

 

V. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Правовий стан місцевого самоврядування як самостійної форми в 

механізмі здійснення народовладдя зумовив необхідність повного охоплення 

усіх аспектів його організації та діяльності єдиною галуззю наукових знань. 

Становлення законодавства, що регулює відносини у сфері організації і 

діяльності місцевого самоврядування зумовило формування не лише нової 

комплексної галузі права та науки, а й призвело до появи нової навчальної 

дисципліни – «Муніципальне право Україні». 
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Муніципальне право як навчальна дисципліна – це система знань, 

одержаних наукою муніципального права і практикою його створення і 

реалізації, яка викладається у відповідних юридичних закладах освіти. Як 

навчальна дисципліна муніципальне право становить собою певну сукупність 

знань із галузі науки муніципального права, які за допомогою різних 

методичних прийомів доводяться до тих, хто навчається. Якщо наука 

муніципального права охоплює всю сукупність муніципально-правових знань, 

то навчальна дисципліна містить лише ту частину, яка є необхідною для 

підготовки спеціалістів у галузі муніципального права та муніципального 

менеджменту. При цьому природно, що наукоємні, наукознавчі питання, 

методологічні проблеми науки муніципального права в навчальній дисципліні 

подано, як правило, доволі стисло. 

Сьогодні навчальна дисципліна муніципального права виділилася в 

особливий напрям вітчизняного право- та державознавства та є складовою 

частиною української юридичної освіти. Як навчальна дисципліна 

муніципальне право має більш вузький зміст, аніж наука, оскільки вивчається в 

рамках програм, тематичних та навчальних планів курсу, який до того ж 

визначається тим чи іншим навчальним закладом самостійно. Водночас новий 

предмет у системі юридичної освіти не заміняє інших навчальних дисциплін, а 

впливає та стимулює розвиток різних сфер вітчизняного правознавства та 

сприяє досягненню якісно нового рівня юридичної освіти в країні. 

Процес становлення навчальної дисципліни «Муніципальне право 

України» є вкрай суперечливим, що безумовно не йде на користь цьому курсу. 

Ситуація ускладнюється і тим, що немає єдиної орієнтовної навчальної 

програми, за деякими винятками немає вітчизняних підручників та якісних 

навчальних посібників, у яких би комплексно висвітлювалися питання 

муніципального права. 

Ця проблема зумовлена насамперед різними підходами до змісту 

розглядуваної навчальної дисципліни, неоднаковою позицією з питання про 

значення інститутів муніципального права для будівництва демократичної, 
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правової та соціальної держави. Також не завжди береться до уваги, що ця 

дисципліна базується на конституційному положенні про те, що органи 

місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. 

Безумовно, у першу чергу тут має вплив той факт, що в навчальних програмах 

за спеціальністю «Правознавство» присутні стереотипи минулого. 

Однак конституційна динаміка сьогодення зумовлює зовсім нові підходи 

до вивчення процесів, пов'язаних із визнанням, становленням, розвитком, 

організацією та функціонуванням муніципальної влади, а також реалізацією та 

захистом муніципальних прав особистості. Вважаємо, що не слід розширювати 

предмет розглядуваної дисципліни за рахунок включення в нього таких питань, 

як організація роботи Верховної Ради України, її комітетів, Президента України 

та його адміністрації, діяльність Кабінету Міністрів України, вивчення питань 

щодо державного устрою тощо, як це практикується в рамках курсу «Державне 

будівництво та місцеве самоврядування». Такий підхід до трактування системи 

цього навчального курсу, який формується за аналогією з навчальною 

дисципліною «Радянського державного будівництва», яке мало своїм 

предметом не лише всю систему рад як органів державної влади, а й вивчення 

інших питань, зокрема системи правоохоронних органів, з науково-

методологічної точки зору навряд чи можна назвати продуктивним. Місцеве 

самоврядування становить собою особливий вид публічної влади, який не 

належить до державної влади, жодної її гілки. На наш погляд, предметом 

муніципального права як навчальної дисципліни повинні бути насамперед 

суспільні відносини, які виникають у процесі реалізації та захисту 

муніципальних прав особистості, а також організації та функціонування 

муніципальної влади, проблеми правового регулювання місцевого 

самоврядування та практики реалізації профільного законодавства. 

Щодо категоріального апарату запропонованого курсу, то, хоча правова 

наука постійно оперує категоріями «комунальний», «місцеве самоврядування», 

«місцеве будівництво», «локальна (місцева) демократія» тощо, найбільш 

адекватно відображає суть відносин, які виникають у процесі здійснення 
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місцевого самоврядування та реалізації делегованих йому державою 

повноважень термін «муніципальний». Аргументацію ж деяких учених, які 

заперечують використання терміну «муніципальне право» як «мало зрозумілого 

для пересічних громадян словосполучення», на наш погляд, навряд чи можна 

назвати переконливою. 

У зв'язку з цим вважаємо, що і навчальна дисципліна, яка вивчає процеси 

визнання, становлення, розвитку та організації місцевого самоврядування в 

Україні, має називатися «Муніципальне право України». 

Безумовно, місцеве самоврядування є предметом вивчення не тільки 

муніципального права. Воно вивчається теорією держави та права, історією 

держави і права України та зарубіжних країн, конституційним, 

адміністративним, фінансовим, господарським правом тощо. Однак кожна з 

цих юридичних дисциплін має свій аспект вивчення місцевого самоврядування. 

Для всіх цих навчальних дисциплін місцеве самоврядування не є єдиним 

об'єктом вивчення, вони вивчають його стосог.по до свого предмета. Тому, у 

зв'язку з новизною інституту місцевого самоврядування в Україні в сучасних 

умовах виникає необхідність у детальній науковій і правовій розробці та 

вивченні питань щодо природи, системи місцевого самоврядування, функцій і 

повноважень суб'єктів локальної демократії, основ (механізму) місцевого 

самоврядування, державних гарантій його здійснення тощо. Така необхідність 

зумовлена тим, що службовці, які поступають до органів місцевого 

самоврядування, іноді не володіють необхідними знаннями в цій галузі та в 

цілому у сфері управлінської діяльності. Тому курс «Муніципальне право 

Україні» набуває особливого значення в системі професійної підготовки 

студентів – юристів. 

У світлі сучасних проблем становлення і розвитку місцевого 

самоврядування в Україні перед вітчизняною наукою постає цілий комплекс 

завдань. Завдання муніципального права як навчальної дисципліни полягають у 

наданні допомоги майбутнім юристам у розумінні місцевого самоврядування як 

природного права місцевих жителів на самостійне вирішення питань 
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локального значення, особливого виду публічної влади та специфічного 

інституту конституційного ладу України, у сприянні вихованню поваги до 

найважливіших муніципально-правових інститутів, зокрема, територіальних 

громад як первинних суб'єктів місцевого самоврядування, органів місцевого 

самоврядування, місцевих виборів, комунальної служби тощо, а також 

створенні передумов для формування муніципальної культури майбутніх 

фахівців-правників. 

Завданням навчальної дисципліни муніципального права є вивчення умов 

та засобів, які забезпечують самостійність територіальних громад, їх органів та 

посадових осіб у вирішенні питань місцевого значення, а також 

відповідальності в системі місцевого самоврядування. Студенти повинні набути 

навичок використовувати здобутки науки муніципального права при вирішенні 

професійних завдань; орієнтуватися у системі національного законодавства та 

практики, а також в міжнародно-правових стандартах, які регламентують 

відносини щодо організації та діяльності суб'єктів локальної демократії 

України; інтерпретувати чинне внутрішнє законодавство та національне 

законодавство інших держав, а також міжнародно-правові акти з питань 

організації і функціонування місцевого самоврядування; правильно його 

застосовувати у практичній діяльності та співвідносити між собою. 

Муніципальне право прагне вирішити проблеми підвищення ефективності 

діяльності, прогнозування розвитку місцевого самоврядування по мірі 

подальшого розширення демократичних процесів у нашому суспільстві, 

розробити концепцію розвитку правової політики, освіти і культури у сфері 

місцевого самоврядування, сприяння інтеграції наук про місцеве 

самоврядування. 

Ознайомлення з національними особливостями муніципального права 

інших країн сприяє розумінню специфіки його розвитку, виховує повагу до 

права кожного народу, набуттю знань про муніципальний устрій цих держав. 

Для осіб, які подорожують або які працюють за кордоном, вивчення цієї 

дисципліни має практичне значення: будь-яка культурна особа, тим більше 
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юрист, повинен розуміти устрій тієї держави, в яку він приїжджає. Тому певної 

уваги при вивченні муніципального права приділяється ознайомленню 

студентів із зарубіжним досвідом становлення, розвитку і функціонування 

інститутів локальної демократії. 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, оволодіння цією навчальною дисципліною безумовно 

необхідне для набуття широкого професійного світогляду, без якого немає 

повноцінного фахівця та взагалі інтелігента. Від професійної ерудиції, 

професійних навичок, від якості отриманих знань та уміння їх постійно 

вдосконалювати напряму залежать життєві успіхи. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Муніципальне право України – це комплексна галузь національного 

права України, яку становлять правові норми, що регулюють суспільні 

відносини, пов’язані з організацією та здійсненням місцевого самоврядування, 

закріплюючи при цьому основи місцевого самоврядування, організацію та 

форми його здійснення, компетенцію та гарантії місцевого самоврядування, 

відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 

2. Систему муніципального права складають інститути та норми 

муніципального права. Основними складовими системи муніципального права 

є його інститути. Вони являють собою групи правових норм, що регулюють 

найбільш споріднені муніципальні відносини, тобто системи відносин у сфері 

місцевого самоврядування. Первинним елементом системи муніципального 

права є муніципальні норми. Муніципально-правові норми, як і норми інших 

галузей права, поділяються на кілька видів, зокрема, за їх суттю, змістом, 

формами, джерелами, місцем і часом дії, об'єктами і суб'єктами муніципальних 

правовідносин тощо. 

3. Система джерел муніципального права є однією з найбільших 

розгалужених серед джерел інших галузей права, що значною мірою зумовило 
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порівняно швидке становлення цієї галузі з часу визнання в нашій країни 

місцевого самоврядування. Основні види джерел муніципального права: 

Конституція України; закони України; підзаконні нормативно-правові акти 

органів державної влади в галузі місцевого самоврядування; нормативно-

правові акти суб'єктів системи місцевого самоврядування; міжнародно-правові 

акти в галузі місцевого самоврядування; нормативно-правові договори; інші 

види джерел муніципального права, як то акти безпосереднього народовладдя, 

нормативно-правові акти Верховної Ради й Ради Міністрів Автономної 

Республіки Крим тощо. 

4. Наука муніципального права, як і будь-яка інша наука – це система 

знань. Це означає, що до її складу входять відносно відокремлені комплекси 

теоретичних положень, які містять висновки, зроблені на основі пізнання 

сутності, змісту та закономірностей розвитку муніципальної влади та 

муніципальних прав людини. Ці теоретичні комплекси не тільки органічно 

пов'язані між собою в силу єдності предмета галузі, а й перебувають у певній 

супідрядності. Одні теоретичні висновки служать основою для інших. 

5. Оволодіння цією навчальною дисципліною безумовно необхідне для 

набуття широкого професійного світогляду, без якого немає повноцінного 

фахівця та взагалі інтелігента. Від професійної ерудиції, професійних навичок, 

від якості отриманих знань та уміння їх постійно вдосконалювати напряму 

залежать життєві успіхи. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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16. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити поняття місцевого самоврядування, періодизацію місцевого 

самоврядування, теорії місцевого самоврядування (теорія природних прав 

вільної громади (господарська (громадсько-господарська) теорія місцевого 

самоврядування, громадська (громадівська) теорія місцевого самоврядування, 

державна (державницька) теорія місцевого самоврядування, теорія самоврядних 

одиниць як юридичних осіб, соціологічні концепції місцевого самоврядування, 

теорія муніципального соціалізму, органічна теорія самоврядування, соціально-

класова теорія місцевого самоврядування, теорія соціального обслуговування, 

теорія дуалізму муніципального управління (концепція дуалізму повноважень 

місцевого самоврядування), громадсько-державна теорія), ознайомити з  

принципами місцевого самоврядування, охарактеризовувати функції місцевого 

самоврядування) та ін. 

 

ВСТУП 

 

Загальні засади місцевого самоврядування в Україні визначаються 

Конституцією України, чинним Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» (далі – Закон), іншими законами про місцеве самоврядування, 
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система яких перебуває у стадії свого становлення, та такими, як про це 

зазначається в Законі, не повинні суперечити його положенням (ст. 24). Крім 

цього, відповідно до ст. 9 Конституції України, частиною національного 

законодавства про місцеве самоврядування слід також вважати Європейську 

хартію місцевого самоврядування (далі – Хартія), згода на обов'язковість якої 

надана Верховною Радою України через Закон України від 15 липня 1997р. 

«Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування». 

Держава, якщо вона демократична, не може функціонувати без місцевого 

самоврядування. Принцип місцевого самоврядування, зазначається у Хартії, 

повинен бути визнаний у законодавстві країни і, по можливості, в її конституції 

(ст. 2). В нашій країні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст. 7 

Конституції України ). 

Що ж являє собою місцеве самоврядування, як його слід розуміти й 

визначати? 

І. ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Місцеве самоврядування – багатогранне політико-правове явище, і як 

об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості: 

 засади конституційного ладу в Україні, тобто є одним із 

найважливіших принципів організації та функціонування влади у суспільстві 

загалом, і в державі зокрема, а також необхідним атрибутом будь-якого 

демократичного ладу. 

Вперше в Україні принцип визнання місцевого самоврядування на 

конституційному рівні було закріплено ще в Конституції гетьмана П. Орлика 

– 1710 р., а пізніше в Конституції УНР 1918 р., положення яких так і не були 

реалізовані. За радянських часів цей принцип рішуче заперечувався, він 

суперечив централізованому характеру радянської держави. 

Місцеве самоврядування як місцева влада – публічна влада 

територіальної громади – є складовою частиною конституційного ладу і також 

характеризується насамперед дотриманням прав і свобод людини і 
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громадянина. Визнання місцевого самоврядування як засади конституційного 

ладу України означає встановлення демократичної децентралізованої системи 

управління, яка базується на самостійності територіальних громад, органів 

місцевого самоврядування при вирішенні всіх питань місцевого значення. 

Віднесення інституту місцевого самоврядування до засад конституційного ладу 

також означає неможливість його скасування чи обмеження. 

 специфічної форми народовладдя (ст. 5 Конституції України). 

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади (жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ, міст) самостійно або 

під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів 

України (ЗУ ―Про місцеве самоврядування в Україні‖). 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи, а також – через районні та обласні ради, які представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. Тобто, вирішення 

територіальною громадою питань місцевого значення може здійснюватися у 

двох формах демократії: 

 безпосередньої – через проведення виборів, місцевих референдумів, 

вирішення певних питань на сходах жителів села, певної території тощо; 

 представницької – через обрані органи місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування – виборні та інші органи, 

уповноважені на вирішення питань місцевого значення і, які відповідно до 

Конституції України, не належать до системи органів державної влади. Органи 

місцевого самоврядування та їх посадові особи, згідно зі ст. 19 КУ, зобов'язані 

діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

 права жителів відповідної територіальної одиниці 

(територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання в сільську 
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громаду жителів кількох сіл, селища, міста) на самостійне вирішення питань 

місцевого значення. 

(Місцеве самоврядування як інститут правового становища людини і 

громадянина: 

- обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування; 

- брати участь у реалізації інститутів безпосередньої демократії; 

- впливати на органи і посадових осіб місцевого самоврядування для 

захисту своїх прав та законних інтересів; 

- мати доступ до муніципальної службі; 

- брати участь в управлінні об'єктами муніципальної власності; 

- впливати на визначення території муніципальної освіти і т.п.). 

 

 

Характеристики місцевого самоврядування 

 

1. Місцеве самоврядування є діяльність. Мова йде про специфічну 

управлінську діяльність щодо вирішення питань місцевого значення або 

виконання окремих державних повноважень. 

2. Суб'єктом цієї діяльності виступає населення, у тому числі через 

органи (посадових осіб), які його представляють. Населенням називається 

сукупність людей, які постійно або тимчасово проживають на певній 

території і складають населення. 

3. Об'єктом цієї діяльності є коло проблем, яке охоплюється поняттям 

«місцеві справи» або «питання місцевого значення». 

4. Місцеве самоврядування здійснюється відносно самостійно, але в 

рамках закону. Насамперед це виявляється в гарантованюму державою праву 

і можливості населення самостійно вирішувати питання місцевого значення; 

організаційної відособленості органів; органи місцевого самоврядування не 

входять до системи органів державної влади; наявність фінансово-

економічних ресурсів для здійснення функцій місцевого самоврядування. 
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5. Місцеве самоврядування – це діяльність під свою відповідальність. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади (жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ, міст) самостійно або 

під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів 

України (ЗУ ―Про місцеве самоврядування в Україні‖). 

 

ІІ. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Започатковане ще в період Київської Русі, місцеве самоврядування 

України пройшло досить-таки складний та суперечливий історичний шлях. До 

того ж, упродовж століть постійно відчувався вплив різних політичних культур, 

зумовлений особливим геополітичним положенням нашої держави. 

Науковці, виділяють такі основні історичні періоди становлення 

національного місцевого самоврядування: 

 перший період – зародження, становлення й розвиток 

вітчизняних форм місцевого самоврядування (в основі яких були рід та 

суверенна громада), своїми хронологічними рамками сягав часу зародження й 

утворення держави східнослов'янських племен на українських землях, він 

триває до середини XIV століття; 

 другий період або ж період європеїзації, що характеризувався 

поєднанням місцевих форм самоврядування з елементами західноєвропейської 

організації самоврядування (місто Магдебург), від середини XIV ст. і до першої 

половини XIX ст. Магдебурзька грамота, що надавалася королем тому чи 

іншому місту, була класичним актом децентралізації суверенної влади 

середньовічної держави на рівень цього міста, його територіальної громади; 
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 третій період відзначався русифікацією вітчизняного місцевого 

самоврядування на території сучасної України, центральна, східна, а згодом і 

південна частини якої входили до царської Росії. Західна частина України 

належала Польщі, Австрійській, пізніше Австро-Угорській монархії. Хоча 

процес русифікації в місцевому самоврядуванні України почався десь 

наприкінці XVII ст., свого апогею він досягнув у XIX ст. та на початку XX 

століття; 

 четвертий період є спробою українізації місцевого самоврядування, 

початком якого потрібно вважати 20-ті рр. XX ст., і який триває до тепер. 

Починаючи з 1991 р., в Україні нарешті відновлені спроби українізувати як 

місцеве самоврядування, так й інші сфери суспільного життя. Ціла низка 

законів та підзаконних актів, ухвалених за часів незалежності України, певним 

чином, дає змогу українському місцевому самоврядуванню розвинути та 

вдосконалити через певний період пошуку свою власну модель. 

Новітній процес становлення місцевого самоврядування 

1. Прийняття Декларації про державний суверенітет України – 

16.07.90 р. 

В цьому документі вперше за сімдесят років існування комуністичного 

режиму було проголошено відмову від «радянської» системи організації влади, 

декларувався намір запровадити демократичні засади та принципи організації 

влади. 

2. Закон «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та 

місцеве самоврядування» від 7 грудня 1990 р.  

Місцеве самоврядування було визнане на законодавчому рівні. Прийняття 

цього Закону стало першою спробою трансформувати місцеві ради (які на той 

час ще входили до єдиної системи органів державної влади) всіх 

територіальних рівнів до органів місцевого самоврядування і, тим самим, 

перейти від бюрократичної централізованої системи організації влади, що була 

притаманна радянській моделі, до демократичної децентралізованої системи, 
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яка, в свою чергу, базується на визнанні місцевого та регіонального 

самоврядування. 

3. Закон України «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і 

регіональне самоврядування» від 26 березня 1992р. 

Місцеве самоврядування розглядалося як «територіальна самоорганізація 

громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони 

обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів 

України та власної фінансово-економічної бази», а регіональне самоврядування 

– як «територіальна самоорганізація громадян для вирішення безпосередньо або 

через органи, які вони утворюють, питань місцевого життя в межах Конституції 

України та законів України». При цьому територіальною основою місцевого 

самоврядування визначалися – сільрада, селище, місто, а регіонального 

самоврядування –район, область. 

4. Конституція України  від 28 червня 1996 року. 

Місцеве самоврядування набуло конституційного статусу, стало однією із 

засад конституційного ладу України. 

5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 

травня 1997 року. 

Визначаються система та гарантії місцевого самоврядування в Україні, 

засади і принципи організації, діяльності і відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

6. Європейська хартія місцевого самоврядування. 

Була підписана 6 листопада 1996 року в м. Страсбурзі від імені України 

та ратифікована Верховною Радою України 15 липня 1997 року, після чого вона 

стала частиною національного законодавства України. 

7. Закони з питань організації та функціонування місцевого 

самоврядування. 

Зокрема, «Про органи самоорганізації населення», «Про вибори депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про столицю України – 
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місто-герой Київ», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Бюджетний кодекс, Податковий кодекс, Земельний кодекс тощо. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Місцеве самоврядування України пройшло досить складний та 

суперечливий історичний шлях. 

Науковці, виділяють такі основні історичні періоди становлення 

національного місцевого самоврядування: перший період – зародження, 

становлення й розвиток вітчизняних форм місцевого самоврядування до 

середини XIV століття; другий період або ж період європеїзації (середини XIV 

ст. і до першої половини XIX ст; третій період відзначався русифікацією 

вітчизняного місцевого самоврядування на території сучасної України (почався 

десь наприкінці XVII ст., свого апогею він досягнув у XIX ст. та на початку 

XX століття); четвертий період є спробою українізації місцевого 

самоврядування, початком якого потрібно вважати 20-ті рр. XX ст., і який 

триває до тепер. 

Новітній процес становлення місцевого самоврядування. 

Прийняття Декларації про державний суверенітет України – 16.07.90 р. 

Закон «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 

самоврядування» від 7 грудня 1990 р.  Закон України «Про місцеві ради 

народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» від 26 березня 

1992р. Конституція України  від 28 червня 1996 року. Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року. Європейська хартія 

місцевого самоврядування. Закони з питань організації та функціонування 

місцевого самоврядування. 

ІІІ. ТЕОРІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ГРОМАДІВСЬКА, 

ДЕРЖАВНИЦЬКА, СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, 

МУНІЦИПАЛЬНОГО ДУАЛІЗМУ ТА ІНШІ 

 

1. Теорія природних прав вільної громади (теория свободной 

общины). 
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Виникла на початку XIX ст., мала суттєвий вплив на розвиток 

законодавства 30-40-х р. XIX ст., знайшовши своє відображення в положеннях 

Конституції Бельгії 1831 р. про особливу «громадівську» владу, а також в 

розробленій франкфуртськими Національними зборами Конституції 1849 р., 

яка містила статті про особливі основні права громад. 

Представники – Г. Туре, Г. Аренс, Н. Гербер, А. Токвіль, Е. Мейєр, 

О. Ресслер, А.Шеффлє, Б. Чичерін тощо.  

Основні положення:  

 поряд з трьома загальновизнаними конституційними владами 

(законодавчою, виконавчою та судовою) слід визнати й четверту – 

громадівську (комунальну або муніципальну) владу;  

 громада має право на самостійне та незалежне від центральної 

влади існування за своєю природою, причому держава не утворює, а лише 

визнає громаду; 

 громада як територіальний колектив людей, що проживають 

спільно, сформувалася раніше за державу, яка у свою чергу є «федерацією» 

громад; 

 громада є інституцією, рівною державі; 

 право територіальної громади самостійно вирішувати питання 

місцевого значення має природний та невідчужуваний характер (за певною 

аналогією з природними правами людини). 

Основоположними висновками цієї теорії є:  

1) коло громадських справ відрізняється від справ державних;  

2) громада є суб'єктом прав, які їй спеціально належать, а тому 

державне втручання в її справи неприпустиме;  

3) органи місцевого самоврядування обираються лише членами 

громади;  

4) посадові особи самоврядування належать до громадських, а не 

державних агентів та представляють не державу, а громаду. Таким чином, в 

особі комунальних структур утворюється нібито «держава в державі». 



57 
 

2. Господарська (громадсько-господарська) теорія місцевого 

самоврядування (хозяйственная). 

Прийшла на зміну теорії природних прав вільної громади, та намагалась 

обґрунтувати статус самоврядної громади як відмінного від держави суб'єкта 

права та акцентувала на змісті комунальної діяльності. 

Засновники – Р. Моль, А. Васильчиков, В. Лешков та інші.  

Основні положення: 

 ускладнюються правові стосунки між суб'єктами суспільного життя 

і підвищується роль держави як регулятора цих стосунків; 

 місцеве самоврядування має власну компетенцію у сфері 

неполітичних відносин, до яких держава байдужа а саме – у місцевих 

громадських і господарських справах. В ці місцеві справи держава не 

втручається, і вони вирішуються самими територіальними громадами;  

 політичні питання відносяться до компетенції державної влади. 

3. Громадська (громадівська) теорія місцевого самоврядування 

(общественная). 

Обидві вищеперераховані теорії отримали свій розвиток у цій теорії.  

Представники – В. Лешков та А. Васильчиков.  

 Основні положення: 

 надання місцевій спільноті права самостійно реалізовувати свої 

громадські інтереси та зберігання за урядовими органами право завідувати 

тільки державними справами; 

 органи місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого 

значення мають діяти за принципом «дозволено все, що не заборонено 

законом».  

Недоліки: 

1) самоврядування не можна повністю ототожнювати з громадським 

управлінням;  

2) її положення є достатньо абстрактними та не відповідають 

реальним фактам;  
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3) прихильники громадської теорії певним чином виправдовують ті 

прояви місцевого (мікротериторіального) егоїзму, які мають місце в житті 

кожної країни і нашої зокрема, особливо в періоди політичної та економічної 

нестабільності. Адже наявність так званих «природних і невід'ємних прав» 

свідчить не стільки про автономію, скільки про певний «суверенітет» 

територіальної громади та її органів. А це вже небезпечно для цілісності 

держави. 

4. Державна (державницька) теорія місцевого самоврядування 

(государственная). 

На місце цих теорій заступила державна (державницька) теорія 

місцевого самоврядування. Пік популярності цієї теорії припадає на 70-ті рр. 

XIX ст. 

Представники – німецькі вчені Л. Штейн і Р. Гнейст, в Росії 

В. Безобразов, А. Градовський, М. Лазаревський, М. Коркунов, 

А. Михайловський, І. Бєляєв, І. Євтіхієв, Б. Нольде. 

Основні положення: 

 самоврядування як частка загального державного управління, як 

особлива організація державної влади на місцях, яка заснована на виборних 

началах; 

 вибір предметів діяльності не залежить від самоврядних органів, а 

визначається державою; 

 всі повноваження в галузі місцевого самоврядування своїм 

джерелом мають державну владу; 

 органи місцевого самоврядування діють за принципом «дозволено 

лише те, що передбачено законом». 

Два основних напрями державної теорії місцевого самоврядування: 

1) політичний (Р. Гнейст),  

2) юридичний (Л. Штейн).  

Політичний аспект – підстави самостійності органів самоврядування 

полягають в особливостях порядку їх формування, заміщення окремих 
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місцевих посад. Особи самоврядування працюють безплатно (гарантія 

незалежності від центральної адміністрації), або в тому, що ці особи займають 

свої посади по вибору, а не за призначенням.  

Юридичний аспект – самоврядування не залежить від міністерського 

управління, підпорядковується лише законам країни, не отримує інструкцій від 

будь-якої вищої влади управління справами місцевості.  

5. Теорія самоврядних одиниць як юридичних осіб. 

Представники – Ю. Панейко, А. Градовський, Г. Єллінек, О. Лабанд, 

X. Прейс  

Основні положення:  

 місцеве самоврядуванні не самостійний вид діяльності, а лише 

часткова заміна державної діяльності;  

 органи самоврядування виконують функції державного управління;  

 є органами не держави як особливої юридичної особи, а міської та 

неміської громади, провінції, територіальних та інших союзів.  

6. Соціологічні концепції місцевого самоврядування. 

Представник – Л. Дюги. 

Основні положення: 

 поняття місцевого самоврядування розглядається крізь призму 

соціальної солідарності людей. Люди  солідарні один з одним тому, що:  

1) в них є спільні нестатки, задовольнити які вони можуть лише 

спільним життям;  

2) в них є різні нестатки і різні здібності, тому вони забезпечують 

задоволення своїх нестатків шляхом обміну взаємними послугами, які 

утворюються в процесі розвитку та застосування їх різних здібностей.  

 перспектива розвитку суспільства та держави пов'язується з часом, 

коли «людська солідарність охопить місцеву, обласну та національну 

солідарність». 

7. Теорія муніципального соціалізму. 

Формування – наприкінці XIX  початку XX ст.  
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Представники – М. Загряцков, М. Курчинський тощо.  

Основні положення: 

 муніципальний соціалізм – сукупність програмних положень та 

установок, спрямованих на забезпечення якомога повнішої демократизації 

місцевого життя;  

 наділення міської та сільської громади правами більш широкої 

автономії.  

 збільшення представництва населення в органах місцевого 

самоврядування.  

8. Органічна теорія самоврядування. 

Представник – П. Стучка, Г. Спенсер, І. Блюнчлі тощо. 

Основні положення: 

 держава – це складна особа. Низова її організація – це громада. Як 

низовий соціальний організм, вона має цілий ряд публічно правових 

повноважень, не делегованих від держави, а які належать їй самостійно, за 

власним правом, як соціальному організму». 

9. Соціально-класова теорія місцевого самоврядування. 

Представники – Л. Рейснер, П. Стучка, Л. Веліхов тощо. 

10. Теорія соціального обслуговування. 

Розвиток в США. 

Основні положення: 

 одним з основних завдань муніципалітетів має стати пропонування 

послуг своїм мешканцям, організація обслуговування населення.  

11. Теорія дуалізму муніципального управління (концепція дуалізму 

повноважень місцевого самоврядування, громадсько-державна теорія). 

Представники – підтримується М. Орзихом. 

Основні положення: 

 подвійний характер муніципальної діяльності (самостійність в суто 

місцевих справах та здійснення певних державних функцій на місцевому рівні);  
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 органи місцевого самоврядування є незалежними від держави лише 

в суто громадських справах;  

 у сфері політичній розглядаються як органи держави, що виконують 

її функції і повноваження.  

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Впродовж тривалого історичного періоду реальна дійсність і наука 

змінювали акценти й ціннісні орієнтації в підходах до проблем місцевого 

самоврядування територіальних громад, прямої та представницької демократії. 

Однак, незважаючи на всі політичні, соціальні та економічні перетворення, 

домінуючою цінністю є розуміння того, що люди, які живуть в одному місці та 

потребують певних послуг, повинні мати демократичні інституції, через які 

вони мали б можливість виражати свої інтереси. Резюмуючи, можна дійти 

висновків, що навіть простий перелік теорій і концепцій місцевого 

самоврядування вказує на те, що наука розвивається та накопичує свої знання 

про цей важливий інститут публічного права й тільки на її базі можна 

побудувати оптимальну модель місцевого самоврядування України. 

 

ІV. ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Основоположним принципом, викладеним в Європейській Хартії 

місцевого самоврядування, що була схвалена Комітетом міністрів країн Ради 

Європи 1985 р. і ратифікована Україною 15 липня 1997 р., є автономія. 

 

 

 

 

 

Правова автономія органу місцевого самоврядування полягає в тому, що 

він має власні повноваження, визначені писаним законом і, де це можливо, – 

Автономія (з грец. – незалежність) – це право на самостійне 

вирішення проблем місцевого значення – здійснювати власний 

розвиток та управляти процесами суспільного життя, свобода на 

впровадження на відповідній території самоврядування в обсязі, 

визначеному державними структурами 
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Конституцією, а також має право на судовий захист для забезпечення своїх 

повноважень та дотримання конституційних принципів самоврядності. Ці 

повноваження мають бути виключними та повними, тобто такими, які б не 

належали б одночасно іншим органам. У межах своїх повноважень орган 

місцевого самоврядування має повну свободу для здійснення ініціатив. За 

реалізації делегованих повноважень, цей орган повинен мати свободу 

пристосувати їх здійснення до місцевих умов. 

Організаційна автономія полягає в тому, що орган місцевого 

самоврядування повинен мати можливість сам визначати свою власну 

внутрішню структуру, котра відповідала б місцевим запитам і одночасно 

забезпечувала б тим самим ефективне управління. Органи місцевого 

самоврядування не підпорядковані ієрархічно іншим суб'єктам влади і будь-

який адміністративний контроль за його діями можливий для забезпечення 

законності та конституційних принципів місцевого самоврядування. 

Фінансова автономія місцевого самоврядування полягає у праві його 

інституцій володіти та розпоряджатись власними коштами, достатніми для 

здійснення їх функцій та повноважень. Формування та використання місцевих 

фінансових ресурсів, які перебувають розпорядженні органів місцевого 

самоврядування, здійснюються ними самостійно. 

Преамбула Європйської хартії місцевого самоврядування містить 

такі основні принципи місцевого самоврядування: 

1) місцеве самоврядування становить одну із засад будь-якого 

демократичного ладу; 

2) право громадян брати участь в управління публічними справами є 

загальним демократичним правом, і воно безпосередньо може бути реалізоване 

на місцевому рівні; 

3) з метою забезпечення ефективного і наближеного до громадянина 

управління мають бути створені органи місцевого самоврядування, наділені 

реальною владою; 
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4) місцеві органи влади, наділені правом прийняття владних рішень, 

мають бути створені демократичним шляхом, мати широку автономію щодо 

своєї компетенції та порядку її здійснення; 

5) місцеві органи влади мають володіти ресурсами, достатніми для 

здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування; 

6) права територіальних громад та органів місцевого самоврядування 

мають бути надійно захищені. 

 

 

 

 

 

За ступенем узагальнення їх можна поділити на три групи: 

а) загальні принципи організації та здійснення публічної влади в 
Україні: 

- гуманізму; 

- народовладдя; 

- демократизму; 

- верховенства права; 

- законності. 

б) принципи місцевого самоврядування як специфічної форми публічної 

влади: 

- спеціальні (притаманні лише окремо взятим сферам місцевого 

самоврядування); 

- загальні (ЗУ ―Про місцеве самоврядування в Україні‖). 

Основні принципи місцевого самоврядування 

Відповідно до ст. 4 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

1) народовладдя: носієм суверенітету й єдиним джерелом влади в 

Україні є народ, що здійснює її безпосередньо та через органи державної влади 

і місцевого самоврядування; 

Принципи місцевого самоврядування – це обумовлені завданнями та 

функціями місцевого самоврядування вихідні начала, що покладені в 

основу його організації і функціонування та які визначають 

властивості, риси та ознаки місцевого самоврядування. 
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2) законність в організації та діяльності інституцій місцевого 

самоврядування, що забезпечується чинним законодавством України; 

3) гласність, що забезпечує відкритий характер діяльності органів 

місцевого самоврядування і систематичну інформацію населення про неї; 

4) колегіальність, яка означає таку організацію та функціонування, 

відповідного колективного органу, до складу якого входить певна кількість 

осіб, вибраних персонально у визначеному законом порядку, і питання, що 

належать до його компетенції, вирішуються більшістю голосів на засадах 

колективного обговорення; 

5) поєднання місцевих і державних інтересів, яке відбувається 

внаслідок реалізації спільних зусиль органів місцевої влади; 

6) виборність: органи місцевого самоврядування формуються шляхом 

вільних виборів, що здійснюються на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права таємним голосуванням терміном на 5 років;  

7) правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність 

у межах повноважень, визначених чинним законодавством; 

8) підзвітність та відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування перед територіальними громадами; 

9) державна підтримка та гарантія місцевого самоврядування, що 

виявляється у наданні територіальним громадам та їхнім органам владно-

управлінських повноважень згідно із ст. 7 Основного Закону; 

10) судовий захист прав місцевого самоврядування відповідно до ст. 

145 Основного Закону. 

Основні завдання місцевого самоврядування: 

1) зміцнення засад конституційного ладу України; 

2) забезпечення реалізації конституційних прав людини і 

громадянина; 

3) створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та 

законних інтересів населення; 

4) розвиток місцевої демократії. 
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Функції місцевого самоврядування – це кардинальні, однорідні, постійні 

напрями або види (сторони) публічно-владної діяльності територіальних 

громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо вирішення 

питань місцевого значення, зумовлені об'єктивними потребами муніципального 

розвитку з точки зору внутрішніх і зовнішніх завдань місцевого 

самоврядування, у яких виражаються і конкретизуються сутність та 

соціальне призначення муніципальної влади. 

Основні функції місцевого самоврядування: 

 забезпечення участі населення у вирішенні питань місцевого 

значення; 

 управління комунальною власністю, фінансовими засобами 

місцевого самоврядування; 

 забезпечення комплексного розвитку територій; 

 забезпечення потреб населення в соціально-культурних, кому-

нально-побутових та інших життєво необхідних послугах; 

 охорона громадського порядку; 

 захист інтересів і прав місцевого самоврядування, гарантованих 

Конституцією України. 

Класифікація функцій місцевого самоврядування 

1. За напрямами діяльності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування 

 внутрішні функції,  

 зовнішні функції,  

 регенеративні функції. 

Характерним для внутрішніх функцій є те, що предметом нормативно-

правового регулювання органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 

є лише територіальна громада та територія, на яку поширюється їх 

юрисдикція. Такими функціями є:  
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- координація діяльності усіх підприємств, організацій і об'єднань, 

громадян при її направленості на вирішення питань економічного і соціального 

розвитку відповідної території;  

- контроль за збереженням та раціональним використанням 

природних багатств у межах певної території;  

- забезпечення дотримання законів, охорони громадського порядку, 

прав і свобод громадян. 

Зовнішні функції здійснюються шляхом урегулювання взаємовідносин із 

органами державної влади, міжнародними організаціями, узгодження місцевих 

інтересів з регіональними і державними інтересами та потребами. 

Регенеративна, або самовідновлювальна функція є однією з важливих, 

оскільки забезпечує процес самовідновлення системи місцевого 

самоврядування в цілому чи її окремих складових зокрема на рівні відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

2. За тривалістю діяльності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування:  

 постійні функції, 

 тимчасові функції. 

Постійними функціями є ті, без яких втрачається сенс самоврядування, 

наприклад, реалізація гарантованого державою права на створення реальної 

здатності територіальної громади вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України. 

Тимчасові функції характерні для конкретного етапу розвитку держави. 

Для прикладу, в умовах формування сучасних ринкових відносин діяльність 

суб'єктів державотворчого процесу скеровується на пошук дієвих структур і 

механізмів місцевого самоврядування, які забезпечували б збалансованість 

державних інтересів з територіальними та, відповідно, регулювали б процеси 

економічного і соціального розвитку. Тому на перший план виступають такі 

функції, як контроль над галузевими та міжгалузевими монополіями, 

трансформація форм власності, розподільчі функції тощо. 
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3. За видом діяльності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування: 

 політичні функції,  

 економічні функції,  

 соціальні функції,  

 екологічні функції,  

 інформаційні функції,  

 культурні функції,  

 побутові функції,  

 виховні функції  

 та інші функції. 

Політичні функції реалізують при наданні територіальним органам 

місцевого самоврядування прав прийняття певних нормотворчих і виконавчих 

актів, чинних у межах підвідомчих їм територій. 

Традиційно до економічних функцій зараховують:  

- формування місцевих бюджетів;  

- управління торгівлею, громадським харчуванням, побутовим 

обслуговуванням населення, транспортним і готельним господарством тощо; 

- управління комунальним майном;  

- участь у створенні вільних економічних зон;  

- регулювання земельних відносин;  

- надання допомоги населенню в реалізації лишків 

сільськогосподарської продукції та ін. 

Серед соціальних функцій чи не найважливішою є  

- управління зайнятістю на місцевому рівні, яке поступово 

посилюватиметься в напрямі створення так званого "гнучкого" ринку праці на 

місцях;  

- функція взаємодії органів місцевого самоврядування з 

профспілками й роботодавцями щодо впливу на рівень заробітної плати та 

стимулювання попиту на робочу силу;  
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- моніторинг рівня життя населення, яке проживає на підвідомчій 

території, сприяння забезпеченістю населення об'єктами соціальної 

інфраструктури тощо. 

Екологічні функції охоплюють діяльність органів місцевого 

самоврядування, спрямовану на формування сприятливої екологічної ситуації 

на підвідомчій території. 

Інформаційна функція здійснюється через надання населенню вичерпної 

об'єктивної та достовірної інформації. Вона забезпечує не лише "прозорість" 

влади, але й скерована на залучення всіх жителів певної території, окремих 

трудових колективів, громадських організацій чи громадян до розробки, 

прийняття та реалізації актів у формі розпорядження голови, рішень ради чи 

місцевого референдуму з питань розвитку підвідомчої території. 

4. По кваліфікованості дій керівних осіб чи органу місцевого 

самоврядування:  

 висококваліфіковані,  

 середньо-кваліфіковані та  

 низькокваліфіковані функції.  

Так, в органах місцевого самоврядування повинні бути задіяні 

висококваліфіковані працівники, здатні до визначення політичних і стратегічних 

цілей розвитку території громади, до планування (прогнозування) розвитку 

місцевого господарства, до розроблення конкретних рішень, організації їх 

виконання, до високої обґрунтованості, мотивації рішень та контролю за їх 

реалізацією. Тоді функції керівних осіб чи органів місцевого самоврядування 

будуть висококваліфікованими. На жаль, в органи місцевого управління 

нерідко потрапляють випадкові люди з низьким рівнем знань. Тоді ініціативу у 

вирішенні більшості питань перехоплюють окремі творчі керівники, так звані 

практики, тобто ті, хто безпосередньо займається самоврядуванням, хто 

задіяний в активну практичну роботу місцевих органів влади і бачить її 

недоліки, прагне раціональних змін системи управління, але хто, як правило, 

зловживає наділеною владою. Такі дії можна кваліфікувати як 
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середньокваліфіковані функції. І низькокваліфіковані функції притаманні 

таким органам місцевого самоврядування, які укомплектовані малограмотним 

та малоініціативним персоналом. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Сутність місцевого самоврядування полягає в активності жителів – членів 

територіальних громад, які здійснюють управління політичними, економічними 

та соціально-культурними процесами на певній території та вирішують 

самостійно та під свою відповідальність питання місцевого значення. Для 

досягнення цієї мети необхідно вирішити складні організаційні, економічні, 

правові завдання, у чому зацікавлені насамперед самі територіальні громади. 

Слід зазначити, що вивчення муніципально-правових явищ було б 

неповним, статичним без з'ясування функціональних аспектів місцевого 

самоврядування його принципів та завдань. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Підводячи підсумки лекції, необхідно зазаначити наступне: 

1. Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади (жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ, міст) самостійно або 

під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів 

України (ЗУ ―Про місцеве самоврядування в Україні‖). 

2. Місцеве самоврядування України пройшло досить складний та 

суперечливий історичний шлях. 

3. Науковці, виділяють такі основні історичні періоди становлення 

національного місцевого самоврядування: перший період – зародження, 

становлення й розвиток вітчизняних форм місцевого самоврядування до 

середини XIV століття; другий період або ж період європеїзації (середини XIV 

ст. і до першої половини XIX ст; третій період відзначався русифікацією 

вітчизняного місцевого самоврядування на території сучасної України (почався 

десь наприкінці XVII ст., свого апогею він досягнув у XIX ст. та на початку 
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XX століття); четвертий період є спробою українізації місцевого 

самоврядування, початком якого потрібно вважати 20-ті рр. XX ст., і який 

триває до тепер. 

4. Новітній процес становлення місцевого самоврядування. 

Прийняття Декларації про державний суверенітет України – 16.07.90 р. 

Закон «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 

самоврядування» від 7 грудня 1990 р.  Закон України «Про місцеві ради 

народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» від 26 березня 

1992р. Конституція України  від 28 червня 1996 року. Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року. Європейська хартія 

місцевого самоврядування. Закони з питань організації та функціонування 

місцевого самоврядування. 

5. Впродовж тривалого історичного періоду реальна дійсність і наука 

змінювали акценти й ціннісні орієнтації в підходах до проблем місцевого 

самоврядування територіальних громад, прямої та представницької демократії. 

Однак, незважаючи на всі політичні, соціальні та економічні перетворення, 

домінуючою цінністю є розуміння того, що люди, які живуть в одному місці та 

потребують певних послуг, повинні мати демократичні інституції, через які 

вони мали б можливість виражати свої інтереси. І це зрозуміло, оскільки 

територіальна громада – самоврядна спільнота людей, арена, де відбувається 

зіткнення інтересів з будь–яких «земних» проблем: політичних, економічних, 

соціальних, культурних, екологічних тощо. 

6. Сутність місцевого самоврядування полягає в активності жителів – 

членів територіальних громад, які здійснюють управління політичними, 

економічними та соціально-культурними процесами на певній території та 

вирішують самостійно та під свою відповідальність питання місцевого 

значення. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити складні організаційні, 

економічні, правові завдання, у чому зацікавлені насамперед самі територіальні 

громади. 



71 
 

7. Слід зазначити, що вивчення муніципально-правових явищ було б 

неповним, статичним без з'ясування функціональних аспектів місцевого 

самоврядування його принципів та завдань. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  33..  ООССННООВВННІІ  ФФООРРММИИ  ББЕЕЗЗППООССЕЕРРЕЕДДННЬЬООЇЇ  УУЧЧААССТТІІ  

ГГРРООММААДДЯЯНН  УУ  ЗЗДДІІЙЙССННЕЕННННІІ  ММІІССЦЦЕЕВВООГГОО  ССААММООВВРРЯЯДДУУВВААННННЯЯ  

 

(2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Форми безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого 

самоврядування: політико-правова природа, поняття, система 

2. Місцеві вибори як форма безпосередньої демократії у системі місцевого 

самоврядування 

3. Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у місцевому 

самоврядуванні 

4. Загальні збори громадян за місцем проживання: конституційно-правові 

засади 

5. Інші форми безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого 

самоврядування 
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2005. — 256 с. 

16. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К. : Ін-Юре, 

1997. — 34 с. 

17. Мурашин О. Акти прямого народовладдя: проблеми ефективності / 

О. Мурашин // Право України. — 1999. — № 10. — С. 3-7. 

18. Пашков О. Співвідношення органів місцевого управління й органів 

місцевого самоврядування / О. Пашков // Підприємництво, господарство і 

право. — 2006. — №3. — С.25-27. 

19. Петришин О. Народовладдя — основа демократичної, правової, 

соціальної держави / О. Петришин // Право України. — 2009. — № 6. — С. 4. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розглянути зі студентами те, що «носієм суверенітету і єдиним джерелом 

влади в Україні є народ» і що «народ здійснює владу безпосередньо і через 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування», стало 

нормативною та методологічною базою для конституювання й правової 

ідентифікації публічної влади та її диференціації на безпосереднє 

народовладдя, державну та муніципальну владу. Суть безпосередньої 

демократії найбільш повно відбивається в її принципах як основних засадах її 

здійснення. Вони опосередковують різні властивості, аспекти волевиявлення 

народу, закономірності його функціонування (дії) та розвитку. 

ВСТУП 

 

Прийняття Конституції України стало найважливішою історичною 

подією на шляху побудови Україною демократичної, соціально-правової 

державності. Становлення в Україні суверенної, незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави (ст. 1 Конституції України) не тільки об'єктивно 
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актуалізувало визнання, а й слугувало нормативною підставою наукової та 

практичної легалізації публічної влади (ст. 5 Конституції України). 

Конституційне правоположення стосовно того, що «носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні є народ» і що «народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування», стало нормативною та методологічною базою для 

конституювання й й правової ідентифікації публічної влади та її диференціації 

на безпосереднє народовладдя, державну та муніципальну владу. Більше того, 

ст. 7 Конституції України закріплює фундаментальний принцип сучасного 

конституціоналізму, за якого в Україні визнається та гарантується місцеве 

самоврядування. Таким чином, можна говорити як про визнання, так і про 

легалізацію публічної самоврядної влади. 

На наш погляд, важливе теоретико-методологічне та практичне значення 

для розкриття питання щодо понятійної характеристики форм безпосередньої 

участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування, висвітлення їх 

політико-правової природи як основи безпосередньої демократії у системі 

місцевого самоврядування, має дослідження таких категорій сучасного 

конституціоналізму, як «влада», «демократія», «безпосереднє народовладдя» 

тощо. Лише через взаємозв'язок місцевого самоврядування з цими поняттями 

можна проникнути у політико-правову природу публічної влади територіальної 

громади та всебічно охарактеризувати основні форми її діяльності.  

І. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ПРИРОДА, 

ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА 

 

У юридичній літературі немає єдності в тлумаченні поняття 

безпосередньої демократії. Науковці визначають її по-різному. 

Найбільшого поширення у вітчизняній науці, мабуть, набуло визначення, 

дане В.Ф. Котоком, який під безпосередньою демократією в соціалістичному 

суспільстві розумів ініціативу і самодіяльність народних мас у керуванні 
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державою, їхнє пряме волевиявлення при виробленні і прийнятті державних 

рішень, а також пряму участь у проведенні цих рішень, у здійсненні народного 

контролю. 

На думку Н.П. Фарберова, «пряме народовладдя означає пряме 

волевиявлення народних мас при виробленні і прийнятті державних рішень, а 

також їхня пряма участь у проведенні цих рішень у життя, у здійсненні 

народного контролю». 

Існує ряд інших визначень безпосередньої демократії. Так, P.A. Сафаров 

розглядав безпосередню демократію як пряме здійснення народом функцій 

законодавства й управління. Г.Х. Шахназаров розумів під безпосередньою 

демократією порядок, при якому рішення приймаються на основі прямого і 

конкретного волевиявлення всіх громадян. В.Т. Кабишев вважав, що пряме 

народовладдя – це особиста участь громадян у здійсненні влади при 

виробленні, прийнятті і реалізації державних рішень. 

Усі ці визначення певною мірою доповнюють одне одного, однак, поряд з 

позитивними рисами, мають і деякі недоліки. Так, визначення В.Ф. Котока і 

близькі до нього визначення В.Т. Кабишева і М.П. Фарберова мають занадто 

загальний характер, а визначення P.A. Сафарова і Г.Х. Шахназарова, навпаки, 

трохи обмежують сферу поширення безпосередньої демократії порівняно з 

дійсним положенням. Особливо це відчувається при спробі адаптувати ці 

визначення на форми безпосереднього народовладдя у місцевому 

самоврядуванні. 

Так, М.М. Степанов відзначав вузькість рамок трактування розглянутого 

поняття P.A. Сафаровим, однак і представлене М.М. Степановим як панівне 

серед державознавців визначення не відрізняється чіткістю: «Безпосередня 

демократія в СРСР є не тільки пряме виконання народом функцій 

законодавства і управління, а й особиста участь мас у здійсненні державних 

функцій радянської представницької системи і всіма підзвітними Радам 

органами». Недостатньо повними, можна визнати й деякі інші визначення 

безпосередньої демократії, наприклад, визначення В.А. Сівова, який вважає, що 
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пряма демократія є владним волевиявленням народу – носія суверенітету, яке 

виявляється в багатьох сферах соціального керування державою і суспільством; 

І. Сентпера, який трактував безпосередню демократію як здійснення народом 

функцій законодавства, управління, суду, чи досить поширені формулювання 

типу: «пряма участь народних мас у рішенні справ держави і суспільства». 

Методологічно вразливим із сучасних позицій вважається й твердження 

про те, що «безпосередня демократія – це суспільні відносини, у рамках яких 

здійснюється широкий комплекс засобів участі громадян в управлінні справами 

держави і суспільства, у результаті чого воля громадянина (колективу) 

безпосередньо, тобто без обов'язкової допомоги обраних (призначених) до 

державних органів представників впливає на формування державної політики і 

її здійснення, а також творить представницьку систему СРСР і впливає на її 

функціонування». 

Народ, володіючи державною владою у всій її повноті, не відчужує її від 

себе, навпаки, він створює надійні механізми, за допомогою яких може 

висловити, виходячи з власного розуміння своїх інтересів, думки щодо 

доцільності і результативності здійснення державної влади її інститутами: 

народ завжди вільний внести корективи в систему влади, у її функціонування і 

спрямованість. Подібний акцент може викликати заперечення, оскільки пряме 

правління прийнято розглядати як самостійний спосіб здійснення державної 

влади. У літературі відзначалося, що з погляду змісту будь-яка демократія 

безпосередня, тому що суверенітет народу належить йому. А про 

представницьку і безпосередню демократію йшлося з погляду політичної 

форми демократії, а не її сутності. 

Характерними рисами безпосередньої демократії, як свідчить аналіз 

наукової літератури, є: пряме волевиявлення громадян; єдність волі і суб'єкта її 

вираження; особливе коло суб'єктів політичних відносин, суб'єктів права її 

вираження; участь громадян у прийнятті рішень, у здійсненні влади від свого 

імені. Право на безпосереднє волевиявлення надається кожному громадянину, 

що володіє правоздатністю, на підставі громадянства, проживання на 
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відповідній території, членства в трудовому колективі, громадській організації, 

які досягли визначеного віку. У прийнятті рішень за допомогою інститутів 

безпосередньої демократії можуть брати участь особи, які входять до складу 

суб'єкта безпосередньої демократії, по кожному питанню, яке певний суб'єкт 

має право безпосередньо вирішувати, чи брати участь у його вирішенні. 

На думку В.В. Комарової, безпосередня демократія – це «суспільні 

відносини, які виникають у процесі рішення певних питань державного і 

суспільного життя суб'єктами державної влади, шляхом безпосередньо 

владного волевиявлення, які підлягають загальному виконанню (у масштабах 

розв'язуваного питання) і не потребують будь-якого затвердження». Однак 

навряд чи можна погодитися і з тим, що головна ознака безпосередньої 

демократії – це «певний результат, певний вплив на державно-правову сферу, 

що є результатом діяльності громадян, які не є професійними державними чи 

службовцями, не обраними для виконання державних функцій, тобто не є 

депутатами». Час визначив нову ознаку безпосередньої демократії, 

надзвичайно актуальну нині, – співвідношення волі народу і сформованого їм 

органу влади, а також регулятивну функцію в системі соціального управління, 

сконструйовану на принципах представницького правління і народного 

суверенітету. 

Означені підходи, незважаючи на їх іноді протилежний характер, або 

архаїчність деяких ознак чи атрибутів, на яких акцентує увагу той чи інший 

дослідник, мають велике значення у ході дослідження політико-правової 

природи безпосереднього народовладдя в сучасній Україні та таких його форм, 

як види (форми) діяльності територіальних громад. 

Слід зазначити, Конституція України традиційно поділяє демократію 

(народовладдя) на безпосередню і представницьку. Але на відміну від 

попередніх конституцій чинна Конституція, по-перше, пріоритетною формою 

(видом) демократії визнає безпосередню, що є цілком логічно, закономірно, 

реально. Адже безпосередня демократія – це природне право народу, вона 

з'явилася раніше за представницьку. Рішення інститутів представницької 
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демократії, як правило, можуть бути скасовані актами безпосередньої 

демократії, а акти безпосередньої демократії не потребують якогось 

затвердження. Шляхом безпосередньої демократії приймаються, насамперед, 

найважливіші нормативно-правові акти: конституції, закони щодо внесення до 

них змін та інші правові акти, які безпосередньо висловлюють волю народу як 

акти і норми прямої дії. 

По-друге, чинна Конституція України визначає не лише місце 

безпосередньої демократії в системі демократії, тобто в системі політичної 

влади народу, а й її суть, зміст і форми. Так, за своєю суттю безпосереднє 

народовладдя відповідно до положень Конституції (ст.ст. 5, 36, 69 та ін.) є, 

насамперед, прямим волевиявленням народу (народним волевиявленням), 

зокрема шляхом таємного голосування, або волевиявленням, вираженням волі 

через політичні партії, засоби масової інформації та інші складові механізму 

безпосередньої демократії, які сприяють формуванню та вираженню політичної 

волі громадян. Тобто безпосереднє народовладдя – це самостійна реалізація 

народом власної волі щодо власних інтересів, власної долі (в цілому чи щодо 

частини суспільства або окремих осіб) або щодо інших народів і держав за 

їхньою згодою при сприянні політичних партій, їхніх блоків, інших складових 

механізму безпосередньої демократії або без них. 

По-третє, надзвичайно важливим для розуміння суті безпосереднього 

народовладдя є врахування того, що відповідно до змісту Конституції 

безпосереднє народовладдя як волевиявлення народу може здійснюватися як 

народом у цілому, так і його певними частинами або спільнотами. Насамперед і 

головним чином безпосереднє народовладдя здійснюється шляхом 

волевиявлення Українського народу в цілому, зокрема в разі проведення 

парламентських і президентських виборів, всеукраїнських референдумів тощо. 

Але офіційним волевиявленням народу, водночас, вважається: волевиявлення 

окремих спільностей (територіальних громад, трудових колективів тощо), 

зокрема, місцеві вибори і референдуми є волевиявленням територіальних 

громад і нерідко називаються проявами локальної, місцевої демократії, є 
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формами діяльності цих громад та інструментом реалізації муніципальної 

влади. 

Наведене свідчить, що за своєю суттю безпосередня демократія є 

безпосереднє (абсолютно чи відносно) волевиявлення всього народу або його 

частини. 

По-п'яте, за своїм змістом безпосереднє народовладдя відповідно до 

Конституції України – це формування органів державної влади та місцевого 

самоврядування (ст. 71), прийняття законів та інших рішень 

загальнонаціонального (загальнодержавного) або місцевого значення (ст.ст. 72-

74), гарантування (охорона) конституційного ладу (ст. 5), захист суверенітету 

та територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки (ст. 17) тощо. Тобто практично змістом безпосереднього 

народовладдя є всі загальносуспільні функції та функції окремих спільностей, 

які входять до політичної системи суспільства та системи конституційного ладу 

в цілому, питання внутрішньої і зовнішньої політики, економічні, соціальні, 

культурні, екологічні та інші питання. 

Отже, безпосередню демократію можна визначити як безпосереднє 

волевиявлення всього народу або його частини з метою здійснення суспільних 

функцій шляхом виборів, референдумів або іншими, не забороненими 

Конституцією і законами формами. 

По-шосте, засади безпосередньої демократії, як правило, визначаються 

Конституцією, оскільки вони є пріоритетною складовою частиною 

конституційного ладу України (зокрема її суспільного ладу), насамперед його 

політичної системи. 

Суть безпосередньої демократії найбільш повно відбивається в її 

принципах як основних засадах її здійснення. Вони опосередковують різні 

властивості, аспекти волевиявлення народу, закономірності його 

функціонування (дії) та розвитку. Так, як правило загальними принципами 

безпосередньої демократії вважаються такі принципи, принцип суверенності 

народу; принцип єдиновладдя народу; принцип повновладдя народу; принцип 
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безпосереднього волевиявлення народу; принцип поєднання безпосередньої і 

представницької демократії; принцип пріоритетності безпосереднього 

народовладдя в системі демократії; принцип політичного плюралізму; принцип 

конституційності та законності; принцип загальності у здійсненні 

безпосереднього народовладдя; принцип рівності у здійсненні безпосереднього 

народовладдя; принцип реальності безпосереднього народовладдя; принцип 

гарантованості безпосереднього народовладдя. 

Слід зазначити, що на рівні територіальних громад, тобто територіальних 

спільностей, ці принципи певною мірою збагачуються, видозмінюються. 

Зокрема, за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 4) 

основними принципами місцевого самоврядування є: народовладдя; законність; 

гласність; колегіальність; поєднання місцевих і державних інтересів; 

виборність; правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність в 

межах повноважень, визначених цим та іншими законами; підзвітність та 

відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових 

осіб; державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування; судовий захист 

прав місцевого самоврядування. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі немає єдності думки щодо 

оптимального визначення системи форм безпосередньої участі громадян у 

місцевому самоврядуванні або щодо визначення переліку форм діяльності 

територіальних громад. Так, О.В. Батанов як інститут безпосередньої 

демократії у місцевому самоврядуванні розглядає муніципальні вибори, місцеві 

референдуми, плебісцити, загальні збори громадян за місцем їхнього 

проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, відкликання депутатів 

та виборних посадових осіб місцевого самоврядування, індивідуальні та 

колективні письмові звернення, опитування та анкетування з питань місцевого 

самоврядування, громадські експертизи, громадські роботи з благоустрою 

території та надання послуг соціально незахищеним жителям населеного 

пункту, участь мешканців у роботі органів місцевого самоврядування, 
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громадські обговорення проектів актів органів місцевого самоврядування, 

участь у масових акціях, самооподаткування. 

На думку О.О. Кутафіна та В.І. Фадеева до форм безпосередньої 

демократії належать місцевий референдум, муніципальні вибори, накази 

виборців, звітування депутатів перед виборцями, інститут відкликання в 

системі народного представництва, збори громадян, народну правотворчу 

ініціативу, звернення громадян до органів місцевого самоврядування, 

обговорення населення питань місцевого значення і проектів рішень органів 

місцевого самоврядування, територіальне громадське самоврядування. Як 

форми безпосередньої демократії народну правотворчу ініціативу та звернення 

громадян в органи місцевого самоврядування також розглядають Ю.Д. 

Казанчев та A.M. Писарєв. 

Дещо іншу позицію має В.В. Комарова, яка, навпаки, вважає, що такі 

форми здійснення населення місцевого самоврядування, як народна 

правотворча ініціатива, накази виборців, звіти депутатів та посадових осіб 

перед виборцями, звернення громадян в органи місцевого самоврядування, 

обговорення населенням питань місцевого значення, опитування громадської 

думки, реалізація права на свободу зібрань необхідно віднести до 

представницьких форм демократії. Така думка обґрунтовується тим, що їх 

природа та суть свідчить про те, що громадяни реалізують право на участь у 

місцевому самоврядуванні через своїх представників, тобто через органи та 

посадові особи місцевого самоврядування. 

На наш погляд, формами прямої демократії є тільки ті її прояви, що 

інституціоналізують безпосереднє владне волевиявлення джерела влади – 

народу. Ні листи, ні звернення громадян, ні діяльність громадських організацій, 

ні тим більше подання раціоналізаторських пропозицій і участь у суботниках, 

не виражають суверенітету народу, не інституціонализують його безпосереднє 

публічно-владне волевиявлення. Водночас, ці форми волевиявлення можна з 

певними застереженнями розглядати як форми діяльності територіальних 

громад. 
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Безумовно, якщо виходити з тези про винятковий зв'язок прямого 

правління зі здійсненням державної влади, з імперативної функції 

безпосередньої демократії, до форм прямого правління варто відносити 

референдум, вибори, загальні збори населення. Але з огляду на нову ознаку 

безпосередньої демократії – співвідношення волі народу і сформованого ним 

органу влади, а також виходячи з регулятивної функції в системі соціального 

управління та такої його форми, як місцеве самоврядування, до форм 

безпосередньої демократії можна відносити й мітинги, походи, демонстрації, 

пікетування. До комплексних форм, що включають у себе і першу, і другу 

функції, віднесемо народну ініціативу, діяльність політичних партій, 

відкликання виборного народного представника. Усі вони інституціоналізують 

безпосереднє владне волевиявлення джерела влади, виражають його 

суверенітет. 

Конституцією України передбачені такі форми безпосереднього 

волевиявлення народу, як вибори, референдуми, мирні збори, мітинги, походи і 

демонстрації, референдні ініціативи, звернення. Відповідно до ст. 69 

Конституція України передбачає й інші форми безпосередньої демократії. 

Причому пріоритетними серед конституційно-правових форм безпосередньої 

демократії є вибори до органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування та всеукраїнський і місцеві референдуми. Інші конституційно-

правові форми безпосередньої демократії не мають більшості рис, властивих 

виборам і референдумам (визначеність, державне і громадське забезпечення, 

сприяння, гарантування тощо). Значна кількість цих форм передбачена 

Конституцією України або окремими законами, але порядок реалізації, 

проведення цих форм законодавчо, як правило, не визначено, хоча це 

визначення об'єктивно необхідне. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, концептуальне осмислення політико-правової природи основних 

форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування в Україні через 

призму категорій «влада», «демократія», «безпосереднє народовладдя» та тісно 
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пов'язаними з ними поняттями, а також фактичне існування і законодавче 

закріплення різноманітних форм діяльності територіальних громад є 

свідченням поступового, хоча й вкрай суперечливого, становлення 

муніципальної влади як самостійного виду публічної влади, широкої локальної 

децентралізації влади у державі, доповненням її внутрішньомуніципальною 

децентралізацією, що виявляється розвитком і вдосконалюванням громадських 

засад у діяльності територіальних громад і розкріпаченням самодіяльної 

активності членів таких співтовариств – жителів певних територій, об'єднаних 

у територіальну громаду. 

Також становлення і розвиток форм діяльності територіальних громад в 

Україні є дуже актуальними проблемами у становленні демократії в цілому, 

безпосередньої демократії зокрема та насамперед, та функціонуванні самого 

інституту місцевого самоврядування, тому що ці форми засновані на 

розкріпаченні громадянської ініціативи місцевих співтовариств, зростанні 

соціальної активності кожного жителя, залученні населення в самоврядний 

процес. 
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ІІ. МІСЦЕВІ ВИБОРИ ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

 

Місцеві вибори є найзастосовнішою та однією з найдієвіших форм 

безпосередньої демократії у місцевому самоврядуванні, адже вони дають змогу 

перетворити волевиявлення громадян України – жителів відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці у волю територіальної громади при 

формуванні представницьких органів місцевого самоврядування. На 

сьогоднішній день вибори до органів місцевого самоврядування як форма 

безпосередньої демократії є показником рівня розвитку громадянського 

суспільства, правової держави, прав і свобод людини і громадянина у 

відповідній країні. 

За своєю природою вибори є легітимним способом делегування влади від 

територіальної громади до представницького органу місцевого самоврядування. 

Логічно, що вибори є тим інструментом, який є причиново необхідним для 

постання іншої форми народовладдя – представницької. Як зазначає 

А.Безуглов, якщо всю систему представницьких органів місцевого 

самоврядування представляє народ, то фактичною підставою утворення цих 

органів повинна бути воля народу, його окремої спільноти – територіальної 

громади. Але для того щоб ця воля, яка виходить не від одного, а багатьох 

виборців, була виражена ззовні, необхідним є певний спосіб волевиявлення. 

Цей спосіб повинен забезпечити можливість виразити волю всім, кого 

представляють, забезпечити повну свободу та об'єктивність волевиявлення і 

проводитися у певних, закріплених нормами права організаційних формах. 

Таким вимогам відповідають вибори – історично мінливий спосіб формування 

представницьких органів». Як зазначає О.Мурашин, сам акт виборів за своєю 

суттю є концентрованим проявом реальної волі народу. Цим актом 

волевиявлення народу здійснюється конституювання та відтворення як органів 

державної влади, так і органів місцевого самоврядування, надаються владні 
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повноваження обраним представникам у межах їх компетенції, встановлюється 

зміст владного мандату. 

Значення виборів для долі окремої людини та народів в цілому відбилося 

в міжнародному публічному праві визнанням виборів за критерій оцінки 

демократичності та забезпечення права в державах, а отже, в сучасну пору 

вибори – «це достатньо рідкісний інститут конституційного права, відносно 

якого розроблені й визнані єдині міжнародні стандарти». Вказане положення 

знаходить своє підтвердження в таких міжнародних документах: 

1) пункт 3 ст. 21 Загальної декларації прав людини зазначає: «Воля 

народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у 

періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні проводитися при 

загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж 

через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування»; 

2) Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 

(Протокол І, 1952 рік), містить таке положення: «Високі Договірні Сторони 

зобов'язуються проводити вільні вибори з розумною періодичністю таємним 

голосуванням на умовах, які забезпечують народу вільне виявлення своєї 

думки під час вибору представницьких органів влади»; 

3) стаття 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 

року, конкретизуючи положення Загальної декларації прав людини 

проголошує, що «Кожний громадянин повинен мати без будь-якої 

дискримінації... і без необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати 

участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом 

вільно обраних представників; б) голосувати і бути обраним на справжніх 

періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого 

права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення 

виборців»; 

4) Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру 

НБСЄ від 29 червня 1990 року, який встановлює засади легітимності виборчого 

процесу; 
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5) Паризька хартія для Нової Європи закріплює, що «демократичне 

правління ґрунтується на волі народу, що виражається регулярно в ході вільних 

і справедливих виборів»; 

6) пункт 17.1 Документа Московської наради Конференції з людського 

виміру НБСЄ від 3 жовтня 1991 року закликає «безумовно засуджувати ті сили, 

що прагнуть захопити владу у представницького уряду... супроти волі народу, 

що була висловлена в ході вільних та справедливих виборів, та в порушення 

законно встановленого конституційного ладу». 

В Україні ж вибори відповідно до міжнародних стандартів та норм 

діючого внутрішнього законодавства з урахуванням демократичних засад 

почали проводитися одночасно з проголошенням незалежності нашої держави. 

З того часу вибори до органів місцевого самоврядування в нашій країні 

проводяться регулярно. їх періодичне проведення у територіальних громадах є 

основою безпосередньої демократії у сфері місцевого самоврядування. 

Відповідно до Конституції України (ст. 69) народне волевиявлення 

здійснюється через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої 

демократії, що відповідає Загальній декларації прав людини та Пакту про 

громадянські та політичні права. 

Місцеві вибори – форма безпосереднього волевиявлення територіальних 

громад села, селища, міста при здійсненні ними місцевого самоврядування.  

Принципи обрання депутатів сільських, селищних, міських рад та 

сільських, селищних, міських голів: 

 принцип вільного виборчого права, 

 принцип загального виборчого права, 

 принцип рівного виборчого права, 

 принцип прямого виборчого права, 

 принцип таємного голосування. 

Принцип загального виборчого права передбачає право участі у 

виборах усіх громадян, що досягли визначеного законом віку без будь-яких 

обмежень, за винятком тих, що передбачені законом.  
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Принцип рівності виборчого права забезпечує кожному громадянинові 

право брати участь у виборах на рівних з іншими засадах, при цьому кожен 

виборець має один голос (або рівну кількість голосів), а всі виборці голосують 

на рівних засадах, тобто в однакових за чисельністю виборчих округах. 

Принцип таємності голосування покликаний забезпечити незалежність 

того, хто голосує, від наслідків його волевиявлення, при цьому виборці не 

зобов'язані звітувати, за кого вони віддали свої голоси. 

Особливості місцевих виборів залежно від певних критеріїв: 

за суттю – це локальні (місцеві) вибори, що проводяться в межах 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 

за змістом – це вибори, в ході яких формуються органи місцевого 

самоврядування, а саме система органів місцевого самоврядування, до якої 

входять сільські, селищні, міські, районні (районні в містах), обласні ради, а 

також сільські, селищні, міські голови. 

КЛАСИФІКАЦІЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 

1. За суб'єктами місцеві вибори поділяють на: 

а) вибори депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, 

районних, обласних рад – колегіальні органи; 

б) вибори сільських, селищних і міських голів – одноособові органи. 

2. За часом проведення місцеві вибори поділяють на: 

а) чергові; 

б) позачергові; 

в) повторні; 

г) вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів 

замість тих, які вибули (проміжні); 

д) вибори депутатів місцевої ради та сільського, селищного, міського 

голів, що проводяться в разі утворення нової адміністративно-територіальної 

одиниці (перші). 

Чергові вибори проводяться в період закінчення строку повноважень 

вищезазначених рад або голів, тобто кожні 5 років; рішення щодо проведення 
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цих виборів приймає Верховна Рада України та призначає не пізніш як за 120 

днів до закінчення строку повноважень депутатів місцевих рад поточного 

скликання; виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня виборів. Рішення 

про проведення чергових виборів депутатів ВР АРК приймає ВР АРК; 

Позачергові (дострокові) вибори проводяться в разі дострокового 

припинення строку повноважень, передбаченого Конституцією України та 

законами України для функціонування певного виду місцевої ради, ВР АРК або 

голови, рішення щодо проведення цих виборів приймає Верховна Рада України і 

призначає не пізніш як за 70 днів до дня виборів, а їх виборчий процес – за 60 

днів.  

Повторні вибори депутата (депутатів) призначаються 

територіальною виборчою комісією та проводяться:  

- у разі визнання виборів у цьому окрузі недійсними; 

- або такими, що не відбулися; 

- або у разі визнання особи такою, що відмовилась від депутатського 

мандата. 

Повторні вибори голови призначаються територіальною виборчою 

комісією та проводяться: 

- у разі визнання виборів недійсними; 

- або такими, що не відбулися; 

- або у разі визнання особи такою, що відмовилась від посади голови. 

Повторні вибори проводяться в останню неділю 60-го строку з дня 

оприлюднення ТВК рішення про їх призначення.  

Проміжні вибори проводяться в разі дострокового припинення 

повноважень депутата місцевої ради або сільського, селищного, міського 

голови. Проводяться в останню неділю 60-го строку з дня опублікування 

рішення про призначення виборів. Рішення щодо призначення таких виборів 

приймає ТВК не пізніш як у 30-денний строк з дня дострокового припинення 

повноважень. 
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Перші вибори призначаються відповідно ВР АРК, обласною, Київською 

або Севастопольською міською радою. Строк повноважень обраних депутатів 

місцевої ради та сільського, селищного, міського голів в новоутвореній 

адміністративно-територіальній одиниці складає строк, який залишається до 

обрання на чергових місцевих виборах депутатів, сільського, селищного, 

міського голів та утворення за результатами таких виборів відповідної ради у 

правомочному складі. Призначаються не пізніш як за 120 днів до дня виборів, а 

початок виборчого процесу не пізніш як за 90 днів. 

3. З огляду на правові наслідки місцеві вибори поділяються на дійсні 

та недійсні: 

а) дійсні вибори – це вибори, проведені у порядку, визначеному 

Конституцією України та Законом України "Про вибори депутатів ВР АРК, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"; 

б) недійсні вибори – це вибори, в ході яких мали місце порушення 

виборчого законодавства, що вплинули на підсумки виборів. 

1. В залежності від виборчої системи: 

а) вибори, що проводяться за мажоритарною системою; 

б) вибори, що проводяться за пропорційною системою. 

- Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за 

мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих 

округах, на які поділяється вся територія відповідного села (кількох сіл, жителі 

яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища. 

- Вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною 

системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у 

депутати (далі – виборчі списки) від організацій політичних партій, 

виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному окрузі, 

межі якого збігаються з межами території відповідної міської громади. 

- Вибори депутатів районних у містах рад проводяться за 

пропорційною системою: депутати обираються у багатомандатному виборчому 

окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного району у місті 
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- Вибори депутатів районних рад проводяться за пропорційною 

системою: депутати обираються у багатомандатному виборчому окрузі, межі 

якого збігаються з межами відповідного району. 

- Вибори депутатів обласних рад, міст Києва та Севастополя 

проводяться за пропорційною системою: депутати обираються у 

багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами 

відповідної області, міст Києва та Севастополя. 

- Вибори депутатів ВР АРК проводяться за пропорційною 

системою: депутати обираються у багатомандатному виборчому окрузі, межі 

якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим. 

- Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за 

мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному 

одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної 

територіальної громади. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, вибори забезпечують можливість альтернативного 

вирішення питання, хто буде безпосередньо управляти територіальною 

громадою, та яку політику буде провадити. 

ІІІ. МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ – ПРІОРИТЕТНА ФОРМА ПРЯМОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ 

 

Однією з найважливіших форм прямого волевиявлення територіальної 

громади та здійснення муніципальної влади є референдум (від лат. Referendum 

– те, що має бути повідомлене). Дослідження теорії і практики референдуму 

органічно вимагає оперування визначеним поняттям референдуму. Слід 

відзначити, що в конституційно-правовій літературі сформульовано чимало 

визначень референдуму. Проте загальновизнане поняття референдуму в науці 

відсутнє. 

Поняття, яке розглядається, неодмінно має включати, крім традиційнріх 

складових, по-перше, елемент, що втілює іманентність, органічність, 
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нерозривність будь-якого референдуму – як загальнонаціонального, так і 

місцевого, – з суверенітетом народу, здійсненням безпосередньо народом 

влади, що йому належить як у цілому, так і через його соціальні складові 

спільності – територіальні громади. По-друге, враховуючи, що світовий досвід, 

в тому числі новітнього часу, представляє референдум також в іншому 

розумінні – як спосіб політичного маніпулювання, поняття референдуму має 

включати такий елемент, як необхідність додержання в процесі організації, 

проведення та реалізації результатів референдуму всіх умов, закріплених 

Конституцією та законами. 

Отже, фундаментом конституційних основ місцевого референдуму як 

форми діяльності територіальної громади є конституційна модель суверенітету 

народу, в основі якої принцип визнання та гарантування місцевого 

самоврядування як самостійного виду публічної влади. Органічність, 

нерозривність зазначеного зв'язку цілком закономірна, оскільки місцевий 

референдум – це одна з найважливіших форм реалізації територіальною 

громадою своєї влади, її участь у здійсненні народного суверенітету. Це 

положення диктує методологічний підхід дослідження конституційних основ 

місцевого референдуму. Він полягає в необхідності системного сприйняття та 

аналізу положень, настанов, гарантій та процедур Основного Закону, 

сукупність яких складає конституційну модель суверенітету народу, 

референдуму та місцевого самоврядування. Конституційна модель місцевого 

референдуму визначається та зумовлюється конституційною концепцією 

суверенітету народу та принципом визнання та гарантування державою 

місцевого самоврядування. Адже саме місцевий референдум дає змогу 

населенню відповідної території, на якій діє місцеве самоврядування, взяти 

участь у здійсненні народного суверенітету та найбільш повно здійснювати 

своє волевиявлення щодо основних питань місцевого значення. 

Слід зазначити, що проведення місцевих референдумів передбачено 

законодавством багатьох країн світу. До початку XIX ст. референдуми взагалі 
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переважно практикувалися на локальному рівні, зокрема перший достовірно 

відомий референдум було проведено в 1439 р. у швейцарському кантоні Берн. 

Активно референдуми стали застосовуватися в період демократизації 

виборчого права у 20-30-х роках XX ст. Новий значний імпульс для їх 

поширення та вдосконалення припав на роки після Другої світової війни. Саме 

в цей період референдум поряд з виборами набуває міжнародної підтримки та 

закріплення у Загальній декларації прав людини 1948 р., у ст. 21 якої записано, 

що «кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпо 

середньо або через вільно обраних представників». 

У сучасному світі законодавством різних країн закріплені : ті підходи 

стосовно допустимості застосування референдумів. так, в одних державах 

використання цього інституту передбачено на центральному, регіональному та 

місцевому рівні (Італія, Швейцарія, Росія), в інших – на регіональному та 

місцевому рівні (США та Канада), в третіх – на центральному та місцевому 

(Беларусь). Вид нормативних актів, що регламентують порядок проведення 

референдуму, залежать від того, на якій території проводиться голосування. 

Зокрема, американська політична доктрина виходить із того, що 

джерелом будь-якої влади є виборці, які виражають свою волю шляхом 

голосування, частіше за все, обираючи посадових осіб. Однак виборці можуть 

виражати свою волю й безпосередньо, проявляючи ініціативу в виданні законів 

або беручи участь в референдумі. 

У США застосовуються кілька видів місцевого референдуму. У ряді 

штатів діє інститут обов'язкового референдуму, на який ради виносять проекти 

муніципальних хартій та поправок до них, рішення щодо позик, змін 

муніципальної території. Так, хартії (статути) міст, як правило, приймаються та 

змінюються (приблизно раз на 12 років) на референдумах їхніх жителів. При 

цьому хартії, прийняті подібним чином, не потребують затвердження з боку 

державних органів. Наприклад, поправкою, внесеною у 1923 р. в конституцію 

штату Нью-Йорк, було встановлено, що хартії, прийняті або змінені на 

міському референдумі, затвердження органів штату не потребують. 
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Менше використовується так званий добровільний референдум, що 

проводиться за ініціативою муніципальних рад. За цієї форми референдуму 

несхвалення виборцями проекту рішення муніципалітету не має юридичної 

сили. 

Також існує референдум третього типу, який призначається у разі 

надходження від виборців петиції, яка вимагає перегляду прийнятого 

муніципалітетом рішення. Так, одним із прикладів референдуму може служити 

ситуація у графстві Аламеда штату 

Окленд у 1922 р., коли одна з перших спроб встановити постійну 

координацію зусиль кількох адміністративних одиниць (так звану федерацію) 

була відхилена населенням в результаті референдуму. У 1930 р. проект 

федерації для району Сан-Луїса також був відхилений референдумом в 

масштабі штату. 

Не менш важливим елементом безпосередньої демократії в системі 

місцевого самоврядування в США є і місцеві референдуми, до компетенції яких 

входить прийняття рішення про вибір або зміну організаційної форми 

місцевого самоврядування. Однак проведення референдуму далеко не завжди 

призводить до її зміни. З проведених у 1975-1988 роках 149 референдумів 

тільки у 31 з них форму самоврядування було змінено. 

У суспільно-політичне життя України місцеві референдуми ввійшли 

порівняно недавно, але вони одразу набули значного поширення, ставши 

політичною та правовою реальністю нашого часу. Так, у вересні 1991 року на 

«Підкарпатській Русі» було проведено місцевий референдум з вимогою 

автономії у складі України. Рішення референдуму було скасоване постановою 

Президії Верховної Ради України як таке, що суперечить Конституції і законам 

України. Тому цей референдум вважається недійсним. 

25 лютого 1996 року на території Ольховської сільської ради (селище 

Ольховка Донецької області) відповідно до змін законодавства було проведено 

перший в Україні місцевий референдум, на якому ставилося питання про згоду 

населення на будівництво полігону твердих побутових відходів. У результаті 
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проведення референдуму 90% населення проголосувало «проти» такого 

будівництва. Рішення місцевого референдуму стало основною правовою 

перешкодою, яка не дозволила будівельним організаціям і виконавчим органам 

влади побудувати цей полігон. 

Після 1996 року місцевий референдум було проведено в Донецьку, на 

якому 90% громадян, які взяли участь у голосуванні, висловилися за 

двомовність. 

16 квітня 2000 року в місті Солевар Артемівського району Донецької 

області за рішенням сесії міської ради від 6 березня 2000 року одночасно зі 

всеукраїнським був проведений місцевий референдум, метою якого стало 

виявлення ставлення населення до проблеми захоронения радіоактивних та 

токсичних відходів у гірських виробках соляних пластів Артемівського 

родовища кам'яної солі на території міста. Із 10000 жителів, які взяли участь у 

референдумі, 8860 проголосували «проти» захоронення відходів і лише 137 

«за». 

Наведені приклади проведення місцевих референдумів на території 

України свідчать про низький рівень розуміння місцевого референдуму як 

пріоритетної форми локальної демократії, нерозуміння правової природи 

місцевого референдуму повсякчас призводить до винесення на місцеві 

референдуму питань, що не належать до повноважень територіальної громади 

(питання автономії, двомовності тощо). З огляду на це актуальним є визначення 

поняття місцевого референдуму як форми безпосередньої демократії у 

місцевому самоврядуванні. 

Більшість вітчизняних учених визначають місцевий референдум, 

спираючись на нормативне визначення цього поняття, що міститься в Законі 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». Так, В.Ф. Погорілко, 

B.Л. Федоренкота О.В. Батанов місцевий референдум розглядають як 

безпосереднє (пряме) волевиявлення територіальних громад щодо прийняття 

рішень із питань місцевого значення шляхом прямого голосування членів цих 

громад. 
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У свою чергу В.В. Кравченко визначає місцевий референдум як важливу 

форму безпосередньої демократії, що становить собою голосування виборців, 

які постійно проживають на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, шляхом якого приймаються рішення з найважливіших 

питань місцевого значення, за винятком тих, котрі, згідно із законом, не можуть 

бути винесені на місцевий референдум, яке обов'язкове для виконання 

органами, організаціями і громадянами, щодо яких це рішення має 

імперативний характер. Подібну точку зору поділяє і П.А. Трачук, який під 

місцевим референдумом розуміє спосіб реалізації публічної влади 

територіальної громади шляхом загального голосування з питань місцевого 

значення. 

Вважаємо, що концептуальною позицією при визначенні поняття 

місцевого референдуму має бути характеристика тріади його визначальних 

елементів, а саме – суті, змісту і завдань, що дає змогу розкрити правову 

природу такої форми безпосередньої демократії у місцевому самоврядуванні, 

повно та всебічно дослідити основні ознаки місцевого референдуму, надати 

чіткого, зрозумілого визначення. 

Так, за своєю сутністю місцеві референдуми є формою безпосередньої 

прямої локальної (місцевої) демократії, здійснення місцевої публічної влади 

безпосередньо територіальними громадами в межах відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Місцевий референдум є вищою формою безпосереднього волевиявлення 

територіальної громади щодо вирішення питань місцевого значення. Він є 

також основним актом локальної нормотворчості територіальної громади, який 

дає їй змогу брати пряму участь в управлінні місцевими справами. 

Добре підготовлений референдум – це дієвий та необхідний спосіб 

вирішення багатьох важливих питань, чіткий «барометр» волевиявлення 

місцевих жителів. Він дає змогу грамотно та гнучко поєднувати представницькі 

форми з формами безпосередньої демократії, особливо з питань, які без 
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урахування думки населення неприпустимо вирішувати або навряд чи вдасться 

вирішити. 

Головна мета демократичного референдуму – вирішити питання в 

інтересах суспільства шляхом вільного волевиявлення на основі 

максимального, об'єктивно можливого усвідомлення його учасниками всіх 

переваг та недоліків внесеного на обговорення питання та очікуваних наслідків. 

Важливо не допустити, щоб референдум став суперництвом в ім'я тріумфу над 

іншими. Він має слугувати співробітництву для досягнення спільного блага, 

виключати конфронтацію та протистояння після голосування. 

Місцевий характер референдумів насамперед зумовлений характером 

питань, які можуть бути предметом обговорення територіальної громади. 

Предметом місцевого референдуму може бути, як зазначається в Законі «Про 

місцеве самоврядування в Україні», будь-яке питання, віднесене Конституцією 

України, цим Законом та іншими законами до компетенції місцевого 

самоврядування. За своїм змістом місцеві референдуми є безпосереднім 

вирішенням територіальними громадами питань місцевого самоврядування, 

тобто питань (справ), які випливають із колективних інтересів місцевих 

жителів – членів відповідної територіальної громади, віднесених Конституцією, 

законами України та статутами територіальних громад до предметів відання 

місцевого самоврядування, а також питань, які не входять до компетенції 

органів державної влади України. Не випадково згідно із ст. 7 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» місцевий референдум визначається 

формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення 

шляхом прямого волевиявлення. 

Водночас чинне законодавство встановлює ряд обмежень щодо питань, 

яті : можуть виноситися на місцеві референдуми, і передбачає можливість 

визнання недійсними рішень, прийнятих на таких референдумах, якщо їхнім 

предметом є питання, які законодавчо не можуть виноситися на місцеві 

референдуми. Зокрема, на місцеві референдуми не виносяться питання про 

скасування законних рішень органів державної влади і самоврядування; 
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питання, віднесені до відання органів суду і прокуратури; питання, пов'язані з 

обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до 

компетенції відповідної місцевої ради та її виконавчих органів. 

Місцеві референдуми поділяються на кілька видів. Зокрема, їх можна 

диференціювати за місцем і часом проведення, за підставами і наслідками їх 

проведення та іншими ознаками.  

За місцем (територією) проведення місцеві референдуми поділяються 

на:  

1. сільські; 

2. селищні; 

3. міські референдуми.  

За часом проведення місцеві референдуми поділяються на:  

1. звичайні; 

2. повторні.  

За підставами проведення місцеві референдуми поділяються на 

1. обов'язкові та факультативні;  

2. ініціативні та імперативні. 

Місцеві референдуми є прерогативою територіальних громад. Відповідно 

до ст. 143 Конституції України територіальні громади забезпечують 

проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів. Оскільки 

територіальними громадами визнаються лише жителі сіл, селищ, міст, то за 

місцем проведення референдум і в  об'єктивно розрізняють лише сільські, 

селищні й міські референдуми. Районні та обласні референдуми Конституцією 

України не передбачені. Проте, вважають В.Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко, 

не виключена можливість їхнього передбачення майбутніми законами про 

місцеві референдуми, аналогічно до проведення місцевих виборів депутатів 

обласних і районних рад.  

З більшості питань, які перебувають у віданні місцевого самоврядування, 

проводяться факультативні (необов'язкові) референдуми з ініціативи місцевої 

ради або на вимогу її депутатів, або на вимогу передбаченої законодавством 
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кількості громадян України, що постійно проживають на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Також, як справедливо зазначають у своїй монографії «Референдуми в 

Україні: історія та сучасність» В.Ф. Погорілко та B.Л. Федоренко, в 

перспективі, тобто за новим законом, місцеві референдуми за своїм змістом 

мають поділятися на статутні та звичайні. Однак це, безумовно, вимагає 

внесення коректив до профільного Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 19 якого – «Статут територіальної громади села, селища, міста» 

відносить прийняття означеного документа до відання представницького 

органу місцевого самоврядування. Звідси висновок, що в Україні фактично не 

створено правових умов для проведення статутних референдумів, іцо суттєво 

обмежує права місцевих жителів та не відповідає європейським стандартам 

локальної демократії. 

На місцевих референдумах у зарубіжних країнах традиційно 

вирішуються конституційні (конституції суб'єкт федерації), законодавчі 

(законопроекти суб'єктів федерації), адміністративно-територіальні, 

інституційні та інші питання місцевого самоврядування. Мова йде про 

практикування у зарубіжних країнах референдумів із морально-етичних, 

екологічних та інших проблем. Так, референдуми з моральних питань часто 

проводяться в США. З 1912 по 1976 роки у 26 штатах країни відбулося 155 

таких референдумів. Іноді на розсуд електорату виносяться нетрадиційні 

питання. Так, у 1994 р. у штаті Орегон на референдумі було прийнято закон, 

який дозволяє застосовувати евтаназію до безнадійно хворих людей. 

Іноді на місцеві референдуми виносяться й питання щодо місцевих 

бюджетів і місцевих податків. Так, у 1972 р. в штаті Колорадо більшість 

голосуючих (2/3) висловилися проти самоінвестування за рахунок введення 

додаткового податку зимових Олімпійських ігор в столиці штату — м. Денвері. 

У штаті Массачусетс на референдумі 1982 р. виборці проголосували за 

відновлення смертної кари. Цього ж року переважна більшість громадян штату 

Каліфорнія висловилася проти обов'язкової реєстрації вогнепальної зброї. 
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Здається справедливою думка В.Ф. Погорілка та В.Л. Федоренка, які 

вважають, що в подальшому необхідно нормативно визначити конкретні 

предмети місцевих референдумів і розширити коло питань, що можуть на них 

виноситися. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Виходячи із зазначеного, місцевий референдум як форма діяльності 

територіальної громади та форма безпосередньої демократії є комплексним 

правовим інститутом, який потребує ретельного правового регулювання всіх 

етапів і стадій його здійснення.  

 

IV. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ: 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

 

Важливою формою безпосереднього волевиявлення територіальної 

громади є загальні збори жителів за місцем проживання – організаційно-

правова форма спільного публічного обговорення та вирішення жителями 

певної території питань місцевого значення. За законодавством України під 

загальними зборами розуміється зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), 

селища, міста для вирішення питань місцевого значення (ст. 1 Закону «Про 

місцеве самоврядування в Україні»). Проведення зборів громадян, крім того, 

регламентується Положенням про загальні збори громадян за місцем 

проживання, затвердженим постановою Верховної Ради України від 17 грудня 

1993 р., за яким загальні збори громадян є складовою частиною системи 

місцевого самоврядування (сільрад, селищ і міст). 

Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання громадян 

(села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку 

та іншого територіального утворення) для обговорення найважливіших 

питань місцевого життя (ст. 1 означеного Положення). 

Такі збори є багатогранним та багатофункціональним явищем. Вони 

можуть розглядатися як засіб народовладдя та форма здійснення місцевого 
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самоврядування; організаційна форма діяльності громадських організацій та 

структурний елемент інших форм народовладдя; форма реалізації 

конституційних прав та свобод людини та громадянина – засіб волевиявлення; 

комплекс природних прав; засіб зворотного зв'язку між громадянами та 

державою тощо. 

Загальні збори громадян за місцем проживання значною мірою 

відрізняються від інших форм безпосередньої демократії, зокрема 

референдумів, виборів тощо. На відміну від місцевого референдуму, який є 

формою вирішення питань місцевого значення шляхом голосування всіма 

членами громади, загальні збори проводяться на рівні «мікрогромад», у межах 

окремих частин сіл, селищ, міст як адміністративно-територіальних одиниць 

(будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів тощо), а тому є формою участі 

окремих груп членів територіальної громади в обговоренні та вирішенні 

питань, що належать до відання місцевого самоврядування. Істотний момент, 

який відрізняє збори від означених заходів, – одночасна присутність учасників 

в одному місці та прийняття ними рішення безпосередньо після обговорення 

винесеного на порядок денний питання. Відмінність зборів жителів від усіх 

інших зборів, зокрема трудових колективів, полягає також в організаційній 

постійності та періодичності, у великому розмаїтті питань, які обговорюються 

та вирішуються місцевими жителями. 

Основною перевагою зборів як інституту безпосередньої демократії і як 

форми діяльності територіальної громади є органічне поєднання в них 

колективної соціальної дії: обговорення тієї чи іншої проблеми, вираження 

колективної думки, прийняття колективного рішення з особистою активністю 

учасників зборів. Історична практика місцевого самоврядування свідчить, що 

загальні збори громадян є однією з найбільш поширених та масових форм 

безпосередньої демократії. Протягом століть однією з основних форм 

управління місцевими справами були сільські сходи (збори). На них 

вирішувалися питання, пов'язані з громадським землеволодінням, благоустроєм 

населеного пункту та веденням місцевого господарства. Ці питання, зокрема, 
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стосувалися прийняття до громади нових членів із правом на земельну ділянку, 

виключення з громади порочних членів, опіки над малолітніми та 

неповнолітніми сиротами, устрою та підтримання церков та сільських училищ, 

заснування сільських банків, утримання доріг тощо. 

У чинному законодавстві України не міститься нормативного визначення 

поняття «загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання». 

Більше того, в різних законодавчих актах вживається різна термінологія, що на 

практиці викликає певні труднощі, пов'язані з організацією та проведенням 

зборів (конференцій). 

Збори як інститут безпосередньої демократії в місцевому само-

врядуванні мають ряд специфічних функцій:  

політичну; 

дорадчу;  

інформаційну;  

контрольну;  

культурну тощо.  

Суб'єктів інституту загальних зборів можна поділити на:  

суб'єктів ініціативи; 

суб'єктів участі; 

суб'єктів підготовки та організації; 

суб'єктів реалізації рішень зборів.  

Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються сільськими, 

селищними, міськими головами, виконавчими органами відповідних рад, 

органами самоорганізації населення за власною ініціативою або на вимогу 

однієї третини членів територіальної громади, які проживають відповідно у 

будинку, кварталі, вулиці, мікрорайоні, селі, селищі, місті тощо. 

У загальних зборах мають право брати участь громадяни України – 

мешканці територіальних громад із правом голосу, тобто фізичні особи, які 

проживають у територіальній громаді, є її членами і відповідають усім вимогам 

закону про вибори до органів місцевої влади. З цим статусом як законодавець, 
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так і деякі автори пов'язують право здійснювати вплив на політичні, 

економічні, культурні, соціальні, екологічні та інші процеси розвитку терито-

ріальної громади. І хоча Закон забороняє будь-які обмеження права громадян 

на участь у загальних зборах громадян (залежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за 

мовними чи іншими ознаками), фактично у загальних зборах, як і в інших 

формах волевиявлення місцевих жителів, не можуть брати участь іноземні 

громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні на 

відповідній території та фактично є членами відповідних територіальних 

громад. 

З точки зору принципу законності на зборах можна розглядати та 

вирішувати лише ті питання місцевого значення, що віднесені до їх 

компетенції актами чинного законодавства, статутами територіальних громад 

та рішеннями відповідних рад. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, збори жителів за місцем проживання є важливим 

інститутом у системі форм безпосередньої демократії, об'єднуючою ланкою 

жителів з муніципальними органами, формою прояву справжнього 

народовладдя, яке здійснюється шляхом прямого вільного волевиявлення. 

V. ІНШІ ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ЖИТЕЛІВ У 

ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Принципово новою для вітчизняної муніципальної практики формою 

безпосередньої демократії, яка не була передбачена ні попереднім 

законодавством про місцеві ради, ні законами про місцеве самоврядування, є 

місцеві ініціативи. Право територіальної громади, її членів на місцеві 

ініціативи закріплено у ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Згідно зі ст. 140 Конституції Україні місцеве самоврядування 

здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи 
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місцево- го самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі 

органи. Розвиваючи це положення, ст. 9 означеного Закону закріплює право 

членів територіальної громади ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої 

ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого 

самоврядування. 

Слід зауважити, що місцева ініціатива – це не пряма нормотворчість 

громадян, яка практикується у Швейцарії, ряді штатів США та деяких інших 

країнах і означає прийняття правових актів голосуванням членів місцевої 

спільноти. У цих країнах пряма нормотворчість практикується чимало років та 

має свої традиції. Водночас вона в жодному разі не замінює представницьких 

форм правотворчості та нормотворчості, фактично є доповненням до них, іноді 

вступаючи в конфлікти з представницькими органами, які відстоюють іншу 

позицію, аніж певна частина місцевої спільноти, або відіграючи пасивну роль у 

розв'язанні назрілої проблеми муніципального життя. 

Особливістю вітчизняної моделі місцевого самоврядування є те, що вона 

поки не знає практики прямої правотворчості. В Україні закріплена місцева 

ініціатива, що суттєво відрізняється від безпосередньої нормотворчості та є 

формою волевиявлення членів територіальної громади шляхом ініціювання 

розгляду відповідною радою будь-якого питання місцевого значення. Змістом 

конституційно-правового інституту місцевої (громадської) ініціативи є 

сукупність конституційно-правових норм, які регулюють порядок здійснення у 

вигляді обов'язкової для розгляду у встановленому законом порядку 

громадської ініціативи, спрямованої на прийняття представницьким органом 

місцевого самоврядування в межах встановленої компетенції нормативно-

правового акта відповідно до Конституції та законів або на вирішення ним в 

іншій формі громадського значущого питання, яке міститься в пропозиціях 

громадян. Це можуть бути питання, пов'язані з: управлінням майном, що є в 

комунальній власності; затвердженням програм соціально-економічного та 

культурного розвитку та контролем за їх виконанням; встановленням місцевих 

податків і зборів відповідно до закону; забезпеченням проведення місцевих 
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референдумів та реалізацією їх результатів; утворенням, реорганізацією та 

ліквідацією комунальних підприємств, організацій і установ, а також 

здійсненням контролю за їхньою діяльністю та ін. 

Наприклад, члени територіальної громади міста Києва згідно з 

законодавством, Статутом територіальної громади міста Києва та рішенням 

Київської міської ради №439/3015 від 16.06.2005 «Про врахування громадських 

інтересів та захист прав громадян при проведенні містобудівної діяльності в 

місті Києві» мають право в порядку місцевої ініціативи внести на розгляд 

Київради будь-яке питання містобудівної діяльності, вирішення якого належить 

до компетенції Київради. Місцева ініціатива, внесена на розгляд Київради у 

встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому 

засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. 

Відповідно до ч. 2. ст. 9 Закону порядок внесення місцевої ініціативи на 

розгляд ради визначається представницьким органом місцевого 

самоврядування або статутом територіальної громади. Таким чином, надаючи 

подібне право органам місцевого самоврядування. Закон допускає різні 

варіанти порядку внесення місцевої ініціативи на розгляд ради, що створює 

можливість найбільш оптимально врахувати історичні, національно-культурні, 

соціально-економічні та інші особливості здійснення місцевого 

самоврядування, але на основі Конституції України та в межах цього Закону. 

Слід зазначити, що проголошуючи та захищаючи право членів 

територіальних громад на проявлення місцевої ініціативи, законодавець має 

приділяти увагу правам тих, хто може виступати проти цієї ініціативи, 

гарантувати можливість заперечувати її, агітувати за інше вирішення проблеми 

тощо. Саме захист прав опозиції, в тому числі й муніципальної, – це неодмінна 

риса демократії. Як свідчить зарубіжний досвід, зокрема Каліфорнії (США), де 

досить широко застосовується право прямого законодавства, існує правило, 

згідно з яким при обговоренні правотворчої ініціативи члени громади повинні 

знати аргументи не тільки за ініціативу, а й проти неї. Більше того, ці 
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аргументи в письмовому вигляді вручаються кожному учасникові процедури 

безпосереднього волевиявлення. 

Також, згідно зі ст. 13. Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» територіальна громада має право проводити громадські слухання – 

зустрічі з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого 

самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть 

заслуховувати запрошених, порушувати питання та вносити пропозиції щодо 

проблем місцевого значення, які належать до відання місцевого 

самоврядування. 

Правова природа цієї, як і більшості інших форм діяльності 

територіальної громади, також випливає зі змісту ст. 140 Конституції України, 

яка проголошує первинним суб'єктом місцевого самоврядування територіальну 

громаду як певну самоорганізацію громадян, об'єднаних за територіальною 

ознакою з метою задоволення в межах закону своїх колективних потреб і 

запитів та захисту своїх законних прав та інтересів. Тому в Конституції прямо 

йдеться про підвищення ролі різноманітних форм безпосередньої участі 

територіальних громад – жителів сіл, селищ, міст – в управлінні місцевими 

справами. Конституція України не визначає самих форм участі громадян у 

здійсненні місцевого самоврядування, вона залишає їх для врегулювання 

окремими законами. 

Предметом громадських слухань, на думку М.І. Корнієнка, можуть бути: 

проект програми соціально-економічного та культурного розвитку 

територіальної громади; проект місцевого бюджету; місцеві податки та збори; 

надання пільг по місцевих податках і зборах; відчуження об'єктів комунальної 

власності, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальної 

громади, а також об'єктів спільної комунальної власності територіальних 

громад, що перебувають в управлінні районних та обласних рад, передача їх 

під заставу тощо. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських 

слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого 

самоврядування (п. 3 ст. 13 Закону). 
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Цим ще раз підкреслюється роль, яку відіграє територіальна громада у 

вирішенні важливих питань місцевого значення. 

Слід зауважити, що Закон не визначає порядок організації, періодичність, 

терміни проведення громадських слухань, надаючи право регулювати ці 

питання територіальній громаді. Однак закріплюючи в ч. 2 ст. 13 Закону 

положення про те, що такі громадські слухання проводяться не рідше одного 

разу на рік, законодавець зазначає важливість цієї форми безпосередньої участі 

територіальних громад в управлінні місцевими справами.  

Особливе місце серед форм реалізації жителями права на участь у 

місцевому самоврядуванні посідає закріплене ст. 40 Конституції України право 

направляти індивідуальні та колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Це 

право є гарантією захисту та охорони інших прав та інтересів громадян, 

важливим засобом зміцнення зв'язку посадових осіб із населенням, суттєвим 

джерелом інформації. Оскільки звернення є однією з форм участі населення у 

справах місцевого самоврядування, вони сприяють посиленню контролю 

мешканців за діяльністю органів місцевого самоврядування. Найбільш 

істотною формою вираження такого права є колективне звернення. Ця форма 

найбільш наближена за своїми ознаками до місцевої правотворчої ініціативи, 

хоча безпосередньо й не пов'язана з прийняттям правового акта. В Україні 

правовий механізм реалізації права громадян на звернення встановлюється 

Законом «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. 

Досить перспективною формою діяльності територіальних громад слід 

назвати участь мешканців у роботі органів місцевого самоврядування, зокрема: 

членство в комісіях, що утворюються на громадських засадах при органах та 

посадових особах місцевого самоврядування; участь у роботі фахових 

організацій, які створюються при виконавчих органах відповідних рад і 

об'єднують спеціалістів, котрі працюють у системі місцевого самоврядування 

або діяльність яких пов'язана з наданням громадських послуг членам 

територіальної громади з метою їх залучення до розробки та реалізації 
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проектів, що передбачають підвищення якості таких послуг; діяльність через 

національно-культурні організації, земляцтва; участь у роботі громадських рад, 

що утворюються при місцевій раді з метою вивчення потреб окремих категорій 

жителів населеного пункту та надання їм соціальних послуг у системі 

місцевого самоврядування, залучення їх до виконання завдань і функцій 

місцевого самоврядування (наприклад, за рішенням місцевої ради при ній 

можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-

інтернаціоналістів, учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, 

військовослужбовців, які не забезпечені житлом тощо). 

Розмаїття форм муніципальної демократії також передбачає громадські 

обговорення проектів актів органів місцевого самоврядування, участь у 

масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем 

загальногромадського значення або проблем соціального забезпечення членів 

територіальної громади, охорони навколишнього середовища, підтримання 

громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення. 

Цікавою та перспективною формою участі жителів у здійсненні місцевого 

самоврядування є дорадчі комітети – як правило, тимчасові колективи, групи 

волонтерів – представників територіальної громади та представників органів 

місцевого самоврядування, створені для вирішення питань, що потребують 

поєднання різних функцій і залучення фахівців у різних галузях. Вони 

працюють у режимі проведення засідань і допомагають з'ясувати інтереси 

членів територіальної громади з питань місцевого значення. 

Таким чином, підсумовуючи, можна зазначити, що безпосереднє 

волевиявлення членів територіальної громади, пов'язане з їхнім включенням до 

сфери громадсько-політичного життя, має багато видів та форм. Як свідчить 

вітчизняний муніципальний досвід та,аналіз чинного законодавства, 

нормативних актів органів місцевого самоврядування, система форм діяльності 

територіальних громад та порядок безпосередньої реалізації прав жителів на 

участь у місцевому самоврядуванні, зазвичай, детально не регламентується (за 
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винятком місцевих виборів). Така ситуація суттєво ускладнює впровадження 

нових форм безпосередньої демократії у системі місцевого самоврядування у 

практику територіальних громад і не сприяє розвиткові місцевої демократії, 

залученню громадян до участі у вирішенні питань місцевого значення. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Концептуальне осмислення політико-правової природи основних форм 

участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування в Україні через призму 

категорій «влада», «демократія», «безпосереднє народовладдя» та тісно 

пов'язаними з ними поняттями, а також фактичне існування і законодавче 

закріплення різноманітних форм діяльності територіальних громад є 

свідченням поступового, хоча й вкрай суперечливого, становлення 

муніципальної влади як самостійного виду публічної влади, широкої локальної 

децентралізації влади у державі, доповненням її внутрішньомуніципальною 

децентралізацією, що виявляється розвитком і вдосконалюванням громадських 

засад у діяльності територіальних громад і розкріпаченням самодіяльної 

активності членів таких співтовариств – жителів певних територій, об'єднаних 

у територіальну громаду. 

2. Також становлення і розвиток форм діяльності територіальних громад 

в Україні є дуже актуальними проблемами у становленні демократії в цілому, 

безпосередньої демократії зокрема та насамперед, та функціонуванні самого 

інституту місцевого самоврядування, тому що ці форми засновані на 

розкріпаченні громадянської ініціативи місцевих співтовариств, зростанні 

соціальної активності кожного жителя, залученні населення в самоврядний 

процес. 

3. Вибори забезпечують можливість альтернативного вирішення питання, 

хто буде безпосередньо управляти територіальною громадою, та яку політику 

буде провадити. 

4. Місцевий референдум як форма діяльності територіальної громади та 

форма безпосередньої демократії є комплексним правовим інститутом, який 

потребує ретельного правового регулювання всіх етапів і стадій його 

здійснення.  
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5. Збори жителів за місцем проживання є важливим інститутом у системі 

форм безпосередньої демократії, об'єднуючою ланкою жителів з 

муніципальними органами, формою прояву справжнього народовладдя, яке 

здійснюється шляхом прямого вільного волевиявлення. 

6. Безпосереднє волевиявлення членів територіальної громади, пов'язане з 

їхнім включенням до сфери громадсько-політичного життя, має багато видів та 

форм. Як свідчить вітчизняний муніципальний досвід та,аналіз чинного 

законодавства, нормативних актів органів місцевого самоврядування, система 

форм діяльності територіальних громад та порядок безпосередньої реалізації 

прав жителів на участь у місцевому самоврядуванні, зазвичай, детально не 

регламентується (за винятком місцевих виборів). Така ситуація суттєво 

ускладнює впровадження нових форм безпосередньої демократії у системі 

місцевого самоврядування у практику територіальних громад і не сприяє 

розвиткові місцевої демократії, залученню громадян до участі у вирішенні 

питань місцевого значення. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 
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Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  44..ССУУЧЧААССННАА  ССИИССТТЕЕММАА  ММІІССЦЦЕЕВВООГГОО  ССААММООВВРРЯЯДДУУВВААННННЯЯ    

ВВ  УУККРРААЇЇННІІ  

 

(2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття системи місцевого самоврядування та її елементи 

2. Територіальна громада – як первинний елемент системи місцевого 

самоврядування 

3. Представницькі органи місцевого самоврядування 

4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад 

5. Місце та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого 

самоврядування 

6. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів місцевого 

самоврядування 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Довести до студентів, що місцеве самоврядування є не тільки 

гарантованим державою правом, реальною здатністю та багатогранною 

соціально-корисною діяльністю, а й певною соціальною системою 

(самоорганізацією) або тим організаційно-правовим механізмом, завдяки якому 

територіальні громади безпосередньо і через обрані ними органи здійснюють 

функції та повноваження місцевого самоврядування. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має те, що при елементній 

характеристиці системи місцевого самоврядування треба чітко розрізняти, по-

перше, систему місцевого самоврядування в Україні взагалі і, по-друге, систему 

місцевого самоврядування конкретного села, селища, міста. 

 

ВСТУП 

 

Конституція України передбачає, що право територіальної громади на 

місцеве самоврядування здійснюється громадою як безпосередньо – шляхом 

використання різних форм прямої демократії (місцевий референдум, місцеві 

вибори, загальні збори тощо), так і через діяльність виборних та інших органів 

місцевого самоврядування тобто шляхом представницької демократії. Тим 
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самим забезпечується поєднання прямої та представницької демократії на 

місцевому рівні. 

Інститути місцевої демократії (пряма та представницька демократія) 

забезпечують тісний зв'язок населення, територіальної громади в цілому з 

органами і посадовими особами місцевого самоврядування і гарантують 

вирішення всіх питань місцевого значення в інтересах територіальної громади. 

Сукупність різних організаційних форм та інститутів місцевої демократії, 

через які здійснюються функції та повноваження місцевого самоврядування, 

утворює систему місцевого самоврядування. 

Варто зазначити, що проблема визначення поняття системи місцевого 

самоврядування належить до спірних у юридичній науці. Так деякі дослідники 

під системою місцевого самоврядування розуміють визначену законодавством 

цілісну, структурно і функціонально впорядковану сукупність місцевих 

жителів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, органів 

самоорганізації населення, що існують та діють на єдиних принципах і разом 

складають специфічну форму організації місцевої влади – місцеве 

самоврядування. Інші автори, на нашу думку, необґрунтовано розглядали як 

тотожні поняття систему суб'єктів місцевого самоврядування та організаційну 

структуру системи місцевого самоврядування. 

Певні складнощі щодо однозначного визначення категорії «система 

місцевого самоврядування» можна пояснити тим, що в законодавстві немає 

чіткого визначення понять «суб'єкт місцевого самоврядування» та «система 

місцевого самоврядування».  

У зв'язку з цим, більш продуктивним представляється концептуальний 

підхід, за якого система місцевого самоврядування складається з елементів, до 

яких належать суб'єкти місцевого самоврядування (місцеве населення, 

представницькі органи та ін.) та компонентів (структурні одиниці, взаємодія 

яких завдає й забезпечує якісні особливості, що притаманні системі), серед 

них: а) форми безпосереднього волевиявлення населення (референдум, вибори, 

опитування і тощо); б) форми представництва публічної влади місцевого 
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населення (органи місцевого самоврядування); форми представництва 

територіального громадського самоврядування (органи самоорганізації 

населення). 

І. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇЇ 

ЕЛЕМЕНТИ 

 

В юридичній літературі поняття «система місцевого самоврядування» 

розглядається у двох значеннях:  

1) як «система місцевого самоврядування взагалі» (широке 

розуміння),  

2) як «система місцевого самоврядування конкретного села, селища, 

міста» (вузьке розуміння). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система місцевого самоврядування є важливим складником 

територіальної організації влади будь-якої демократичної за своїм розвитком 

країни.  

Система місцевого самоврядування у своїй основі визначається  

адміністративно-територіальним устроєм України. Територія України 

поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, які складають систему 

адміністративно-територіального устрою України. 

Адміністративно-територіальна одиниця – це компактна частина 

єдиної території України, що є просторовою основою для організації і 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Система місцевого самоврядування в широкому значенні – це сукупність 

всіх організаційно-правових форм та інститутів, через які здійснюється в 

Україні місцеве самоврядування. 

Система місцевого самоврядування у вузькому значенні – це певний 

організаційно-правовий механізм здійснення місцевого самоврядування в 

межах окремої адміністративно-територіальної одиниці – села селища, 

міста. 



118 
 

Систему адміністративно-територіального устрою згідно з частиною 

першою статті 133 Конституції України складають: 

 Автономна Республіка Крим; 

 області; 

 райони; 

 міста; 

 райони в містах; 

 селища; 

 села. 

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається 

законами України (частина третя цієї статті). 

Елементи системи місцевого самоврядування 

До елементів системи місцевого самоврядування, що формують систему, 

відповідно до ст. 5 Закону України, належать: 

1) територіальна громада; 

2) сільська, селищна, міська рада; 

3) сільський, селищний, міський голова;  

4) виконавчі органи сільської, селищної, міської рад; 

5) районні (в місті) ради, які створюються у містах із районним 

поділом, за рішенням територіальної громади міста або міської ради; 

6) районні та обласні ради, що представляють інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; 

7) інституції самоорганізації населення. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, система місцевого самоврядування є важливим складником 

територіальної організації влади будь-якої демократичної за своїм розвитком 

країни. В юридичній літературі поняття «система місцевого самоврядування» 

розглядається у двох значеннях.  

ІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – ЯК ПЕРВИННИЙ ЕЛЕМЕНТ 

СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
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За час конституювання інституту місцевого самоврядування в Україні 

вітчизняний законодавець оперував різними термінами: «територіальна 

самоорганізація громадян», «громадяни, які проживають на території», 

«населення адміністративно-територіальних одиниць», «територіальний 

колектив громадян». 

У західній літературі при характеристиці місцевих спільнот 

вживається  термін “ком’юніті” (community), який перекладається 

вітчизняними авторами як «община», «громада». В Росії – місцева 

(муніципальна) спільнота. 

Оригінальне визначення територіальної громади дає автор Хартії міста 

Одеси О.Г. Мучник. На його думку, одесити (територіальна громада міста 

Одеси) – люди, що мешкають в Одесі, а також ті, що проживають за межами 

міста, але об'єднані а єдину спільноту фактом свого народження в Одесі і 

шанують її історію, культуру й традиції як особисту цінність. 

М.П. Орзіх розглядає територіальну громаду як первинний суб'єкт 

місцевого самоврядування, «до складу якого входять громадяни України, 

іноземці, особи без громадянства, що постійно мешкають або працюють на 

даній території, або володіють на території нерухомим майном, або сплачують 

місцеві податки та збори». 

Територіальна громада (колектив) – це територіальна спільність, що 

складається з фізичних осіб – жителів, що постійно мешкають, працюють на 

території села (або добровільного об'єднання в спільну громаду кількох сіл), 

селища або міста, безпосередньо або через сформовані ними муніципальні 

структури вирішують питання місцевого значення, мають спільну комунальну 

власність, володіють на даній території нерухомим майном, сплачують 

комунальні податки та пов’язані територіально-особистісними зв'язками 

системного характеру. 

Відповідно до Конституції України (ст. 140): місцеве самоврядування є 

правом територіальної громади – жителів села або добровільного об'єднання у 
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сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 1): 

територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох 

сіл, що мають єдиний адміністративний центр. 

Європейська хартія місцевого самоврядування (ст. 3 Концепція місцевого 

самоврядування).  

1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність місцевих 

властей, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суттєвою 

часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах 

місцевого населення. 

2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно 

обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального 

виборчого права і які могуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення 

ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або 

будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом. 

Підходи до вивчення спільнот (аналіз зарубіжної спеціалізованої 

літератури) 

1. Якісний підхід описує спільноту як місце. Розглядаються, 

наприклад, питання якості життя (забезпеченість житлом його якість, стан шкіл, 

якість освіти тощо), соціальний мікроклімат. 

2. Екологічний підхід передбачає вивчення спільноти як певної 

спільності у природно-географічному просторі (просторове розміщення, вплив 

природних факторів на характер діяльності та зворотний вплив, взаємозв'язки 

всередині спільноти та з іншими спільнотами тощо). 

3. Етнографічний підхід передбачає вивчення спільноти як певного 

способу життя, при цьому акцент робиться на описі загальних культурних 

характеристик, культурного простору, а не тільки демографічних, економічних 
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або географічних параметрів. 

4. Соціологічний підхід розглядає спільноту як соціальну систему та 

описує соціальні відносини, типові для певних груп та більших соціальних 

утворень як усередині спільноти, так і у відносинах із зовнішнім середовищем. 

5. Економічний підхід вивчає взаємозв'язки різних секторів економіки, 

домогосподарств та підприємств, описує професійний склад населення та 

робочі місця, розглядає джерела, розподіл та динаміку доходів, вивчає ресурси 

(природні, фінансові, людські, управлінські тощо), які має спільнота. 

Концепція громади, що безпосередньо пов'язана з місцевим самоврядуванням 

була також предметом уваги вітчизняних правників, політиків і громадських діячів 

XIX ст., зокрема М. Драгоманова, М.Грушевського, Р. Лащенко, С.Шелухіна та 

інших. Вже в 1955 р., вивчивши 94 визначення територіальних співтовариств, 

Дж. Хіллер дійшов висновку, що, незважаючи на наявні розбіжності, їх 

об'єднують такі важливі ознаки: соціальна взаємодія, територія і загальний 

зв'язок (або зв'язки). 

Через чотири роки інший дослідник – К. Іонассен виявив у 

різноманітних визначеннях місцевих співтовариств такі спільні елементи: 1) 

населення; 2) територіальна база; 3) взаємозалежність спеціалізованих частин 

співтовариства і поділ праці в ньому; 4) спільна культура і соціальна система, 

що інтегрують діяльність його членів; 5) усвідомлення жителями єдності і 

належності до співтовариства; 6) можливість діяти на корпоративній основі 

для вирішення місцевих проблем. З цього часу було сформульовано десятки 

інших визначень і ознак територіальних співтовариств . 

Значний вплив на формування територіальних громад та розвиток стійких 

внутрішніх зв'язків їх членів здійснюють і політико-адміністративні чинники. 

Політична влада перетворює звичайну сукупність жителів, потенційну громаду – у 

реальну. До того ж необхідно зауважити, що роль політичної влади у створенні 

територіальних громад настільки велика, що вона не тільки може створювати, але і 

руйнувати, роз'єднувати реальні громади на кілька, або ж своєю діяльністю чи її ж 
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відсутністю призводити до послаблення зв'язків як з нею, так і між людьми, занепаду 

самої громади.  

Ю. Сурмін визначає ознаки шляхом послідовного дослідження понять 

«громада», «місцеве співтовариство», «соціально-територіальна 

спільнота»: 

 під громадою слід розуміти автономну соціальну надструктуру, 

об'єднану перманентною (постійною) спільною діяльністю; 

 місцеве співтовариство – це певна незалежна частина товариства, що 

характеризується своєю локальною цілісністю; його учасниками виступають 

жителі даної місцевості; 

 соціально-територіальною спільнотою називають територіальне 

об'єднану сукупність людей, яка формується на основі соціально-

територіальних розбіжностей у специфічне соціальне утворення, виступає 

носієм локально виявлених зв'язків і відносин, які панують у даному 

співтоваристві. 

Підсумовуючи наведений аналіз різних підходів, можна визначити такі 

основні ознаки територіальної громади, що закріплені в законодавстві України: 

o територіальна – спільне проживання осіб (жителів), які входять у 

громаду на певній території (у межах певної адміністративно-територіальної 

одиниці – село, селище, місто – ч. 1 ст. 140 Конституції); 

o інтегративна – територіальна громада виникає на основі об'єднання 

всіх жителів, які мешкають на певній території незалежно від того, чи є вони 

громадянами даної держави, тобто членами територіальної громади можуть бути 

громадяни даної держави, а також іноземні громадяни, особи без громадянства, 

котрі постійно мешкають на певній території. Можливе включення до 

територіальної громади біженців і переміщених осіб (ст. 1 Закону України від 21 

травня 1997 р.); 

o інтелектуальна – в основі конституювання територіальної громади 

лежать спільні інтереси жителів, які мають специфічний характер і виявляються у 

вигляді широкого спектра системних індивідуально-територіальних зв'язків 
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(основний об'єкт діяльності територіальної громади – питання місцевого 

значення – ч. 1 ст. 140 Конституції України); 

o майнова – територіальна громада є суб'єктом права комунальної 

власності (їй належать рухоме і нерухоме майно, прибутки місцевих бюджетів, 

інші кошті, земля, природні ресурси, що перебувають у власності відповідних 

територіальних громад – ч. 1 ст. 142 Конституції України); 

o фіскальна – члени територіальної громади є платниками місцевих 

податків і зборів (ст. 67 Конституції України; статті 4, 6, 15 Закону України 

«Про внесення змін у Закон України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 

1997 р.). 

Д. Гараджаєв і В. Куранін: систему територіальних колективів складає 

основні (місто, район, село, селище) і факультативні територіальні колективи 

(мікрорайон, квартал, вулиця, будинок, інші територіальні утворення). 

О. І. Кирюшин, досліджуючи просторову граничність діяльності 

територіальних колективів, розглядає їх: а) у рамках населеного пункту 

(місто, селище, село); б) у межах адміністративно-територіальних одиниць 

(районів, областей, країв); в) у межах великих економічних районів.  

І.П. Ільїнський розрізняє первинні (село, селище, місто без районного 

розподілу) і регіональні (район, округ, область) територіальні колективи. 

С.М. Іванова й А.А. Югова за ступенем організаційної оформленості: 

макроколективи, що представляють великі групи людей, які мешкають у 

межах окремих самостійних держав або національно-територіальних утворень. 

територіальні колективи, які складають громадяни, котрі мешкають у межах 

адміністративно-територіальних утворень: областей, міст, районів, міських 

селищ. територіальні мікроколективи, що складаються з населення, котре 

мешкає всередині адміністративно-територіальних одиниць на окремих 

територіях, які не мають офіційно встановлених меж. 

ч. 1 ст. 140 Конституції України – такі види територіальних громад: 

а) територіальну громаду села або добровільного об'єднання в сільську 

громаду жителів декількох сіл; 
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б) територіальну громаду селища; 

в) територіальну громаду міста. 

Відповідно до положень частин 3 і 4 ст. 140 Конституції України, що 

закріплюють систему місцевого самоврядування в республіці, можна виділити: 

а) територіальні громади основні (базового рівня) – сільські, селищні, 

міські громади, – в рамках яких безпосередньо здійснюється життєдіяльність 

населення – жителів певних територіальних одиниць; 

б) територіальні громади факультативні (асоційованого рівня) – 

територіальні громади районів і областей – в їхніх рамках реалізуються 

колективні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст. 

Функції територіальних громад 

Функції територіальних громад – це основні напрями та види 

муніципальної діяльності цих спільностей, які виражають волю і інтереси 

місцевих жителів та забезпечують здійснення ними відносин з державою, її 

органами, суб'єктами місцевого самоврядування в межах Конституції і законів 

України. 

Класифікація функцій територіальних громад: 

1) за об'єктами, тобто цілями і завданнями муніципальної демократії; 

предметами відання, тобто певними галузями місцевого життя: 

 політичні; 

 економічні; 

 соціальні; 

 культурні;  

 екологічні. 

2) Залежно від сфери реалізації цих функцій їх можна поділяти на 

внутрішні і зовнішні об'єктні функції за суб'єктами, тобто відповідно до 

статусу адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких 

функціонують відповідні територіальні громади:  

 функції територіальних громад села і селища;  

 функції територіальних громад міст (районного підпорядкування) і 
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територіальних громад районів в містах (де вони створюються);  

 функції територіальних громад міст обласного підпорядкування, 

міст Києва та Севастополя;  

 за способами, засобами і методами муніципальної діяльності 

територіальних громад. Згідно з цим доцільно виділяти систему технологічних 

функцій розглядуваних спільностей:  

 інформаційна,  

 планування та програмування розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць,  

 нормотворча,  

 територіальна, 

 бюджетно-фінансова,  

 матеріально-технічна, 

 функція соціального контролю. 

Статут територіальної громади 

В Україні статутне право має історичний розвиток і сягає часів 

Магдебурзького права. Відповідно до ст. 19 Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні», вперше у сучасній історії місцевого самоврядування України, з метою 

врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших 

особливостей здійснення місцевого самоврядування, його представницьким 

органам надано право приймати статути територіальних громад. Повноваження 

щодо затвердження статуту територіальної громади віднесено до виключної 

компетенції сільських, селищних, міських рад (п. 48 ст. 26 ЗУ ―Про місцеве 

самоврядування в Україні‖). 

Цей феномен має різні назви – статут територіальної громади, 

―комунальна конституція‖, ―мала конституція‖, ―хартія самоврядування‖ та ін. 

Статут територіальної громади – це документ нормативно-процедурного 

характеру, який віддзеркалює характерні риси взаємовідносин всередині 

територіальної спільноти. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

1) наявність особливого суб'єкта, який встановлює або від імені якого 

він приймається. Таким суб'єктом виступає територіальна громада – первинний 

суб'єкт системи місцевого самоврядування, основний носій його функцій і 

повноважень; 

2) установчий характер. Як акт установчого характеру, статут надає 

юридичного, правового статусу фактично сформованим або таким, що 

формуються, відносинам по самоврядуванню місцевої спільноти. Установча 

природа статуту проявляється і в тому, що немає такої норми, яка приймається 

органами місцевого самоврядування або територіальною громадою, і не може 

бути включеною до статуту за ознакою невідповідності нормам, що 

приймаються органами або місцевою спільнотою; 

3) повний та всеохоплюючий характер правового регулювання. Статут 

регулює (може регулювати) відносини, які стосуються всіх сторін, усіх сфер 

життя територіальної громади, які виникають (потенційно можуть виникнути) 

на місцевому рівні. Детальніша регламентація здійснюється шляхом прийняття 

інших нормативних актів; 

4) вища юридична сила щодо інших локальних актів, які приймаються 

безпосередньо територіальною громадою або в системі органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування. Це означає, що всі акти, які приймаються 

органами місцевого самоврядування або територіальною громадою, 

безпосередньо повинні відповідати статуту, закладеній в нього концепції, 

принципам і нормам. Вища юридична сила або верховенство статуту 

територіальної громади означає також і необхідність дотримання всіма 

суб'єктами права, розташованими на території місцевої спільноти, правилам, які 

закладені в статуті; 

5) основа для подальшої локальної нормотворчості. Статут, навіть 

будучи кодифікованим актом, природно не може врегулювати всі відносини, 

які виникають на місцевому рівні. Тому для реалізації статуту необхідно 

прийняти інші, додаткові, місцеві нормативно-правові акти (регламент місцевої 
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ради, положення про органи самоорганізації, громадські слухання та інші акти); 

6) особливий порядок прийняття статуту, а також внесення до 

нього змін та доповнень. Конкретний механізм прийняття визначається 

безпосередньо у статуті та може передбачати кваліфіковану більшість депутатів 

представницького органу місцевого самоврядування (більше, ніж кількість 

голосів депутатів, необхідних для прийняття звичайного рішення); голосування 

на загальних зборах за місцем проживання, зібраннях або конференціях 

громадян (що є нехарактерним для прийняття звичайних нормативно-правових 

актів) або безпосереднє голосування населення, наприклад, у формі 

референдуму; 

7) є одним із правових засобів, який забезпечує реалізацію постійності 

місцевого самоврядування. Правове значення статуту територіальної громади 

полягає в тому, що він є правовим актом, яким місцеве населення фіксує свій 

статус первинного суб'єкта публічної влади на своїй території, предмети 

відання, права та обов'язки, компетенцію органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування, які забезпечують реалізацію права громадян на здійснення 

місцевого самоврядування; 

8) самодостатність. Це означає, що в міру можливості він повинен 

включати усі норми, – які необхідні у практиці місцевого самоврядування. 

Тому в статуті слід конкретизувати основні законодавчі норми, які стосуються 

самоврядування, а за необхідності цитувати й статті законів, то щоб той, хто 

звертається до тексту статуту, не був змушений вдаватися до пошуку інших 

нормативних актів. Водночас статут не повинен бути перевантажений 

нормативним матеріалом, перетворюватись на звід усіх норм про місцеве 

самоврядування. 

9) стабільність. Тобто не змінюватися упродовж тривалого часу, що 

значною мірою сприяло б стабільності соціальних взаємодій території. Це має 

забезпечуватися відповідною процедурою внесення доповнень і поправок, 

зафіксованою в тексті статуту. 

10) наявність  в статуті механізмів реалізації його положень і норм, а 



128 
 

також положень і норм законодавства України. В статуті повинні міститися 

чіткі норми прямої дії. 

Статут (як своєрідний звід норм, які регламентують муніципальне 

життя) має містити норми чотирьох типів: 

 норми-дефініції. Будь-хто, хто звертається до тексту статуту, має 

приблизно однаково сприймати усі поняття і терміни які вживаються в ньому. 

Безумовно, повного розуміння неможливо, однак слід принаймні прагнути 

максимально наблизити уявлення всіх, хто керується статутом; 

 норми, які визначають структури представницького та 

виконавчого органів, посадових осіб місцевого самоврядування, їх права та 

функціональні обов'язки. Це необхідно для стабільності у роботі підрозділів 

муніципальних структур, їх взаємодії один з одним, з населенням, із всіма 

підприємствами та організаціями; 

 норми процедурного (процесуального) характеру, які описували б 

(для усіх основних і типових випадків), коли, кому та як діяти, як оформляти 

різні документи, наймати на роботу та усувати посадових осіб і службовців 

апарату представницького та виконавчого органів місцевого самоврядування, 

вирішувати спори між органами місцевого самоврядування, підприємствами 

тощо; 

 норми, які обмежують діяльність посадових осіб, зайняття ними 

певних посад, діяльність у громадських організаціях, отримання додаткових 

доходів тощо. 

Функціональна роль статуту територіальної громади полягає у 

врегулюванні особливостей здійснення місцевого самоврядування на території 

громади в межах, визначених чинним законодавством держави. Під функціями 

сучасного статуту розуміється регуляторний та реформаторський вплив на різні 

сфери життя територіальної спільноти.  

Функції статуту: 

  легітимна – визначення легітимності громади та її суб'єктів; 

 управлінська – визначення умов для ефективного управління, 
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 регуляторна – встановлення загальних норм регулювання взаємин між 

суб'єктами громади; 

 правотворча – уточнення правового поля діяльності суб'єктів громади, 

 інноваційна – забезпечення динаміки розвитку міста відповідно до 

стратегічного плану, закріплення механізмів інноваційних процесів; 

 реформаторська – створення передумов для реформування життя міста; 

 правозахисна – визначаються права,  свободи та обов'язки суб'єктів 

громади, гарантії, відповідальність та способи захисту; 

 етична – визначення норм та правил взаємин суб'єктів громади. 

Різновиди статуту територіальної громади залежно від загальної 

побудови: 

 нормативні – ті, що концентрують у собі основні правові норми; 

 декларативні – ті, що нагадують певні переліки принципів, мають чіткий 

хартійний характер, але не повторюють відомі правові норми; 

 директивні – ті, що будуються на концепції зміцнення централізації системи 

управління об'єктом . 

Структурні елементи статуту територіальної громади 

1. В преамбулі статуту необхідно підкреслити, що має найвищу 

юридичну силу серед актів, які приймаються в системі місцевого 

самоврядування, та виражає волю всієї територіальної громади, всіх її 

складових частин щодо схвалення запропонованого в статуті механізму 

здійснення місцевого самоврядування у громаді; 

2. Найменування адміністративно-територіальної одиниці, в якій 

функціонує ця територіальна громада; чисельність і склад населення; 

детальний опис території, у межах якої здійснюється самоврядування, та її 

склад. Якщо це окреме село, селище, місто, то можуть визначатися його 

сучасна й історична назви, рік заснування, поділ на райони, мікрорайони 

та інші мікроструктури; наводитися точний опис навколишніх земель, що 

перебувають під юрисдикцією відповідної територіальної громади та органів 

місцевого самоврядування; зазначається територія села, селища, міста як 
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адміністративно-територіальної одиниці. У статуті територіальної громади 

міста з районним поділом спеціально наголошується на тому, що територіальна 

громада включає в себе територіальні громади відповідних районів у місті, які 

діють як суб'єкти права власності та можуть утворювати відповідні органи 

місцевого самоврядування, чи вони прийняли рішення про наділення міської 

ради правом щодо управління своїм майном і фінансовими ресурсами. Якщо це 

сільський округ, то наводяться відповідні дані про населені пункти, які він 

об'єднує, та визначається, який з них є адміністративним центром сільського 

округу; дається характеристика всіх земель, що знаходяться на території цієї 

адміністративно-територіальної одиниці. Також можливе закріплення у статуті 

символіки відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст (герб, прапор, 

муніципальний девіз тощо), яка відображає їхні історичні, культурні, 

соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції. Також могло 

фіксуватись членство відповідної ради в асоціаціях чи інших добровільних 

об'єднаннях місцевого самоврядування; 

3. Такі місцеві особливості, як історичний аспект (міста-музеї, 

міста-історичні пам'ятки), географічний (гірське місто, курортне, портове), 

демографічний (зокрема, питання організації місцевого самоврядування, 

зумовлені компактним проживанням певних етнонаціональних меншин, 

біженців, переселенців, скорочених військових частин, інших соціальних груп і 

спільностей); 

4. найважливіші об'єкти локальної діяльності (питання місцевого 

значення), віднесенні до відання відповідних територіальних громад. Йдеться 

про окреслення сфер виключної діяльності територіальної громади, визначення 

компетенції її органів та посадових осіб, а також механізми розмежування 

повноважень місцевого самоврядування та повноважень інших суб'єктів, 

насамперед органів виконавчої влади. Це сприяло б формуванню як у 

законодавця, так і у суб'єктів місцевого самоврядування «алгоритмічного» 

підходу до диференціації сфер і галузей соціального життя, що в свою чергу 

сприяло б створенню ефективного механізму реалізації функцій і повноважень 
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територіальних громад; 

5. Форми, порядок і гарантії безпосередньої участі населення у 

вирішенні питань місцевого значення. Йдеться про такі інститути 

муніципальної демократії, як місцевий референдум, місцеві вибори, плебісцити, 

загальні збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, 

громадські слухання, відкликання депутатів та виборних посадових осіб 

місцевого самоврядування, індивідуальні та колективні письмові звернення, 

опитування і анкетування з питань місцевого самоврядування, громадські 

експертизи, громадські роботи з благоустрою території населеного пункту та 

надання послуг соціальне незахищеним категоріям, участь мешканців у роботі 

органів місцевого самоврядування, громадські обговорення проектів актів 

органів місцевого самоврядування, участь у масових акціях, самооподаткування 

тощо; 

6. Організаційну структуру місцевого самоврядування. Ці його 

положення стосуються питань, пов'язаних із загальними засадами формування 

системи самоврядування на відповідній території, правового статусу органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування, умов і порядку організації 

муніципальної (комунальної) служби; 

7. Надавалася б систематизація та певним чином зроблена 

кодифікація нормативних актів, які відповідно до закону приймає 

територіальна громада, а також ті, які має право приймати сама місцева рада: 

регламент, положення про постій комісії, відділи, управління, інші 

виконавчі органи ради; 

8. Економічну та фінансову основу здійснення місцевого 

самоврядування, детальний перелік і загальний порядок володіння, 

користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, опис 

місцевих фінансів, структуру місцевого бюджету, порядок його формування та 

затвердження, питання, пов'язані з позабюджетними, цільовими і валютними 

фондами; 

9. Гарантії самоврядування відповідних територіальних громад та 



132 
 

умови й види відповідальності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

10. Порядок ініціації, розгляду, прийняття та внесення змін до 

статуту. 

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ СТАТУТОМ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Враховуючи, що законодавством не передбачається, з якого моменту 

статут вступає у дію, вважаємо, що статут повинен набувати чинності після 

його офіційного опублікування в місцевій пресі, у бюлетені, вісниках чи інших 

локальних офіційних інформаційних виданнях. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, територіальна громада виступає природним і єдиним 

соціальним утворенням, що діє у просторових межах держави, у рамках якої 

реалізуються природні й повсякденні потреби та інтереси жителів певних 

територій системного характеру (муніципальні права особистості). 

ІІІ. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган 

(рада), який складається з депутатів і, відповідно до закону, наділяється правом 

представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення. 

Враховуючи особливості адміністративно-територіального устрою нашої 

держави, система представницьких органів місцевого самоврядування 

складається з двох рівнів: 

1. Сільські, селищні, міські ради – місцеві ради; 

2. Районні та обласні ради. 

Наявність таких двох рівнів аж ніяк не дає підстав підпорядковувати 

органи першого рівня – другому. Відповідно до положень ст. 10 ЗУ ―Про 

місцеве самоврядування в Україні‖, можна зробити висновок про те, що саме 

місцеві ради – єдині представницькі органи територіальних громад.  

Отже, місцеві ради як представницькі органи: 
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 виборні органи, що складаються з депутатів, обраних безпосередньо 

територіальною громадою; 

 акумулюють інтереси територіальних громад і володіють правом 

представляти їх; 

 мають виняткове право приймати рішення від імені територіальної 

громади. 

Обласні та районні ради не виступають представницькими органами 

обласних і районних громад, оскільки Конституція України не визнає таких 

громад і не розглядає населення області, району як суб'єкт місцевого 

самоврядування. 

Обласні та районні ради – органи місцевого самоврядування, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ, міст у 

межах повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.  

Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону ―Про місцеве самоврядування в Україні‖, 

у містах із районним поділом, за рішенням територіальної громади листа або 

міської ради, можуть утворюватися районні в місті ради, які, відповідно, 

формують виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є 

головою її виконавчого комітету. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що порядок 

формування представницьких органів безпосередньо залежить від існуючого в 

Україні адміністративно-територіального устрою. 

За своїми соціально-територіальними ознаками, адміністративно-

територіальні одиниці поділяються на населені пункти, які є просторовою 

основою для формування і функціонування рад базового рівня, та регіони, які є 

просторовою основою для організації та діяльності регіональних 

представницьких органів місцевого самоврядування. 

ІV. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД  

 



134 
 

Виконавчі органи місцевого самоврядування – органи, які, відповідно 

до КУ та ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», створюються 

сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у випадку їх створення) 

радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого 

самоврядування, реалізації рішень, ухвалених територіальними громадами, 

відповідними радами у межах, визначених цими та іншими законами 

Виконавчий комітет ради утворюється на термін повноважень відповідної 

ради.  

Основні функції виконавчого комітету ради: 

1) попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного 

і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, 

проектів рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради; 

2) координація діяльності відділів, управлінь та інших виконавчих 

органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 

власності відповідної територіальної громади, заслуховування звітів про роботу 

їх керівників; 

3) право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, 

управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб (п. 2 

ст. 52 Закону). 

Функції виконавчих комітетів, спрямовані на забезпечення діяльності 

відповідних рад, в юридичній літературі називають президіяльними (за 

аналогією з функціями, які раніше виконувала Президія Верховної Ради 

республіки). 

Для організації своєї роботи виконавчий комітет приймає, як і рада, 

регламент. 

Регламент – нормативно-правовий документ, котрий регулює 

планування його роботи, порядок підготовки та внесення питань на засідання, 

процедуру прийняття рішень і контролю за їх виконанням. 

Регламент передбачає механізм здійснення таких напрямів діяльності 

виконкому: 
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– планування і організація роботи виконкому; 

– організація взаємодії виконкому з міською громадою, міською радою, її 

постійними комісіями та депутатами, з іншими виконавчими органами 

міськради, органами державної влади; 

– організація роботи з кадрами; 

– організація роботи з документами та здійснення контролю за їх 

проходженням і виконанням; 

– порядок розгляду звернень і організації прийому громадян. 

Основною формою роботи виконавчого комітету є засідання, що 

проводяться відкрито та гласно, за винятком розгляду питань, які є державною 

таємницею або ж у випадку прийняття окремого рішення про проведення 

закритого засідання. 

Засідання – зібрання певного кола людей для обговорення та вирішення 

питань. 

До виконавчих органів ради належать також відділи, управління та інші 

виконавчі органи, які можуть створюватись сільською, селищною, міською, 

районною у місті радою, у межах затверджених нею структури та штатів, з 

метою здійснення повноважень, що належать до компетенції рад. Положення 

про них затверджуються відповідною радою. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, виконавчі органи місцевих рад, будучи складовими 

системи місцевого самоврядування України, реалізовують повноваження 

держави на місцях. 

V. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В 

СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що 

створюються жителями, які на законних підставах проживають на території 

села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених ЗУ 

―Про органи самоорганізації населення‖ 
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Органи самоорганізації громадян: 

 будинкові, вуличні, квартальні комітети; 

 комітети мікрорайонів; 

 комітети районів у містах; 

 сільські, селищні комітети.  

Основним завданням органів самоорганізації населення є сприяння та 

підтримка громадсько-корисних справ, а саме: 

 сприяння забезпеченню дотримання громадянами Конституції та 

законів України, реалізації рішень органів державної виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, місцевих референдумів, зборів громадян за 

місцем проживання, прийнятих у межах їх компетенції; 

 внесення пропозицій до проектів програм соціально-економічного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 

 участь у здійсненні контролю за дотриманням іншими суб'єктами 

правил забудови відповідних адміністративно-територіальних одиниць, вимог 

щодо раціонального використання природних ресурсів; 

 сприяння належній організації комунального господарства та 

контроль за діяльністю відповідних підприємств та організацій, здійснення 

повноважень, делегованих цим органам відповідною радою. 

Правовий статус органів самоорганізації населення в Україні 

визначається Конституцією України (ст. 140), Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (ст. 14, 26) та Законом України «Про органи 

самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р. 

Принципи організації та діяльності органів самоорганізації населення: 

1) законності; 

2) гласності; 

3) добровільності щодо взяття окремих повноважень сільської, 

селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради; 

4) територіальності; 

5) виборності; 
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6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед 

відповідними радами; 

7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед 

жителями, які обрали орган самоорганізації населення; 

8) фінансової та організаційної самостійності.  

Порядок створення органу самоорганізації населення 

1. З ініціативою про створення органу самоорганізації виступають 

безпосередньо жителі (не менш 1/2 жителів, що мають право голосу). Їх збори 

(конференція) звертаються до сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради з проханням надати дозвіл на створення органу. На 

зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається 
 
ініціативна 

група, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів 

(конференції) у відповідній місцевій раді. 

2. Ініціативна група подає до ради заяву про створення органу 

самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем 

проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із 

зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу 

самоорганізації населення, а також список учасників зборів (конференції) 

жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові року 

народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника 

зборів (конференції) жителів. 

3. Питання про створення органу самоорганізації населення вноситься 

на розгляд ради і розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за 

участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем 

проживання. У рішенні ради про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення мають бути обов'язково визначені його назва, 

основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в 

межах якої має діяти орган самоорганізації населення. 

4. Орган самоорганізації населення обирається зборами 

(конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного 
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виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних 

підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають 

жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права 

голосу жителі, яки визнано судом недієздатними. Загальний склад органу 

самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за 

місцем проживання. 

Орган самоорганізації населення обирається у складі: 

 керівника,  

 заступника (заступників) керівника,  

 секретаря,  

 інших членів.  

Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, 

які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за 

місцем проживання. 

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк 

повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи 

положенням про орган самоорганізації населення. 

Орган самоорганізації населення діє згідно з Положенням, яке 

затверджується зборами (конференцією) жителів на підставі рішення сільської, 

селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про створення 

органів самоорганізації населення. 

При цьому у Положенні мають бути зазначені: 

1) назва та юридична адреса органу самоорганізації населення; 

2) основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації 

населення; 

3) права і обов'язки членів органу самоорганізації населення; 

4) територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення; 

5) строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх 

дострокового припинення; 

6) порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності; 
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7) порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення; 

8) інші питання, пов'язані з діяльністю органу самоорганізації населення. 

Реєстрація органу самоорганізації населення 

Орган самоорганізації населення стає юридичною особою тільки після 

реєстрації виконавчим комітетом відповідної місцевої ради (тієї, що дала 

дозвіл на його утворення). 

Документи для реєстрації: 

- заява про реєстрацію органу самоорганізації населення; 

- копія рішення відповідної ради про надання дозволу на створення 

органу самоорганізації населення; 

- протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з 

рішеннями про обрання членів органу  самоорганізації населення та його 

персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважені 

представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення; 

- Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за 

місцем проживання, - у двох примірниках; 

- персональний склад членів органу самоорганізації населення із 

зазначенням прізвищ, імені та по батькові року народження, місця проживання. 

Дві групи повноважень органу самоорганізації населення  

власні та делеговані (відповідно до Закону). 

Власними вважаються такі повноваження органу самоорганізації 

населення, які були йому надані під час утворення. Закон України «Про органи 

самоорганізації населення» передбачає, що органи самоорганізації населення 

можуть здійснювати такі власні повноваження: 

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, 

мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, 

місцевих органах виконавчої влади; 

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів 

Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх 

виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, 
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голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими 

референдумами; 

3) вносити у встановленому порядку пропозиції щодо проектів місцевих 

програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів; 

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні 

заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення 

робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб,  дворів, 

вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і 

спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з 

цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, 

використовуватися інші форми залучення населення; 

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні 

заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків 

стихійного лиха, будівництва і ремонту шляхів, тротуарів, комунальних мереж, 

об'єктів загального користування із дотриманням встановленого 

законодавством порядку проведення таких робіт; 

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які 

проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації 

населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених 

жилих будинках ремонтних робіт; 

7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям 

культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, 

спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої 

творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної 

спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, 

впровадженню в побут нових обрядів; 

8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям 

загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та 

багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, 
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позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до 

органів місцевого самоврядування; 

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні 

протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної 

безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням 

вимог пожежної безпеки; 

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у 

забезпеченні ними охорони громадського порядку; 

11) розглядати звернення  громадян,  вести  прийом громадян;  

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи навчання, які мешкають 

у межах території діяльності органу самоорганізації населення; 

13) сприяти депутатам відповідних місцевих рад організації їх зустрічей з 

виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах; 

14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації 

населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших 

питань. 

Фінансова основа діяльності органу самоорганізації населення: 

• кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому сільською, 

селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою для 

здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень; 

• добровільні внески фізичних і юридичних осіб; інші надходження, не 

заборонені законодавством. 

Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові 

ресурси, отримані з місцевого бюджету, на цілі та в межах, визначених 

відповідною радою. 

Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є 

майно, передане йому радою в оперативне управління. 

Підстави дострокового припинення повноважень органу самоорганізації 

населення: 
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1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради, її виконавчого комітету – за рішенням відповідної 

сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, яка дала 

дозвіл на його створення; 

2) невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем 

проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за 

рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання; 

3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства – 

за рішенням суду. 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Отже, органи самоорганізації населення створюються за ініціативою 

самих жителів та з дозволу відповідної сільської, селищної, міської, районної у 

місті (у разі її створення) ради на окремих частинах відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць та є важливим елементом системи 

місцевого самоврядування. 

VI. АСОЦІАЦІЇ ТА ІНШІ ФОРМИ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Утворення муніципальних асоціацій (спілок), які включають у себе на 

добровільній основі органи місцевого самоврядування України різних рівнів, – 

це вияв їхньої загальної правосуб'єктності й переконливе свідчення їхнього 

потужного інтеграційного потенціалу, що є характерною рисою як самих 

територіальних громад, так і органів місцевого самоврядування, які вони 

формують. 

Класифікація асоціацій органів місцевого самоврядування 

1) за територією діяльності їх можна поділяти на:  

 міжнародні – об’єднують органи місцевого самоврядування різних 

країн (наприклад, Міжнародна асамблея столиць та великих міст країн СНД), 

 всеукраїнські – такі, що здійснюють діяльність на всій території 

України (або в переважній більшості регіонів) 
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 регіональні (міжрегіональні) – діють в межах одного або декількох 

регіонів.  

 місцеві (теоретично можуть створені. Наприклад, такі, що 

об'єднують органи місцевого самоврядування окремого міста), але 

муніципальній практиці України такі асоціації ще не відомі. 

2) залежно від статусу членів вони поділяються на: 

 асоціації міських, селищних, сільських рад;  

 асоціації районних та обласних рад; 

 асоціації районних у містах рад. 

3) за характером діяльності асоціації поділяються на: 

 громадсько-політичні,  

 соціально-економічні 

При цьому громадсько-політичні асоціації створюються з метою 

представництва та захисту інтересів територіальних громад, органів місцевого 

самоврядування у взаємовідносинах з органами державної влади, сприяння 

поступальному розвитку місцевого самоврядування, координації діяльності 

органів місцевого самоврядування. Поряд з цим основними завданнями 

асоціацій соціально-економічної взаємодії є координація зусиль щодо розробки 

та здійснення окремих проектів та програм соціально-економічного розвитку, 

спільне вирішення проблемних питань, що є типовими для відповідних 

категорій територіальних громад (наприклад, громад монопрофільних, 

шахтарських, історичних, курортних, гірських тощо міст, селищ, сіл). 

Це, зокрема:  

 Асоціація міст України (в якій представлені переважно міські 

ради); 

 Асоціація сільських, селищних та міських рад України (членами якої 

виступають селищні та сільські ради, міські ради міст районного значення); 

 Українська асоціація місцевих та регіональних влад (де 

представлені переважно районні та обласні ради);  

 Асоціація демократичного розвитку і самоврядування України; 
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 Всеукраїнське об'єднання місцевого та регіонального розвитку;  

 Ліга історичних міст України;  

 Фонди підтримки місцевого самоврядування та інші. 

Однак, необхідно зазначити, що асоціаціям, спілкам та іншим 

об'єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватись 

повноваження цих органів, оскільки вони не здійснюють функції місцевого 

самоврядування, хоча їх діяльність сприяє ефективнішому виконанню завдань 

та функцій місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть також входити і 

до міжнародних асоціацій. 

Асоціація міст України – всеукраїнська недержавна організація голів 

міст країни, метою якої є розвиток та утвердження у державі правових засад 

місцевого самоврядування. Створена у червні 1992 р. Станом на 2005 р. її склад 

– понад 400 українських міст. АМУ діє відповідно до статуту АМУ та громад. 

 До речі, Запоріжжя є членом АМУ з 1992 року. Першим 

президентом АМУ був В. Пустовойтенко. На сьогоднішній день, президентом 

АМУ з 1999 р. є О. Омельченко, а попередньо цю посаду займав запорізький 

міський голова О.Головко.   

До організаційної структури Асоціації міст України належать:  

- секції (великих міст; середніх та малих міст; з питань: освіти, 

охорони здоров'я, культури та мистецтва, житлово-комунального господарства, 

екологічної політики та природокористування, молодіжної політики),  

- спілки (історичних міст, секретарів місцевих рад),  

- координаційна рада з питань комп'ютеризації.  

Основні напрямки діяльності:  

 участь у формуванні правової бази місцевого самоврядування;  

 взаємодія з органами державної влади; 

 інформаційне забезпечення діяльності Асоціації, створення 

корпоративної мережі «АМУ – Діалог»;  
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 підтримка міських програм та програм муніципального 

підприємства; 

 захист інтересів муніципальних працівників;  

 підготовка та підвищення кваліфікації кадрів;  

 міжнародне співробітництво. 

Асоціація демократичного розвитку і місцевого самоврядування 

України – незалежна, неурядова, неприбуткова громадська організація, 

зорієнтована на підтримку місцевого самоврядування як однієї з головних засад 

побудови громадянського суспільства в Україні, зміцнення її державності та 

демократичних основ. Створена після перших в історії України демократичних 

виборів на нарадах представників місцевих рад у містах Дніпродзержинськ 

(17.08.1990) та Житомир (22.09.1990) під назвою "Асоціація демократичних 

рад і демократичних блоків у радах". 

Асоціація сільських, селищних та міських рад України – всеукраїнське 

недержавне об'єднання найчисленнішої в Україні ланки органів місцевого 

самоврядування – сільських, селищних та міських голів. Утворена 26.12.1996 р. 

у м. Київ. 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ 

Отже, об'єднання в асоціації та інші форми добровільного об’єднання та 

вступ до них, а також створення інших форм об'єднання органів місцевого 

самоврядування є одним із найпріоритетніших і дієвих напрямків забезпечення 

вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Таким чином, необхідно підвести наступні підсумки: 

1. Система місцевого самоврядування є важливим складником 

територіальної організації влади будь-якої демократичної за своїм розвитком 

країни. В юридичній літературі поняття «система місцевого самоврядування» 

розглядається у двох значеннях.  
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2. Територіальна громада виступає природним і єдиним соціальним 

утворенням, що діє у просторових межах держави, у рамках якої реалізуються 

природні й повсякденні потреби та інтереси жителів певних територій 

системного характеру (муніципальні права особистості). 

3. Порядок формування представницьких органів безпосередньо залежить 

від існуючого в Україні адміністративно-територіального устрою. 

4. За своїми соціально-територіальними ознаками, адміністративно-

територіальні одиниці поділяються на населені пункти, які є просторовою 

основою для формування і функціонування рад базового рівня, та регіони, які є 

просторовою основою для організації та діяльності регіональних 

представницьких органів місцевого самоврядування. 

5. Виконавчі органи місцевих рад, будучи складовими системи місцевого 

самоврядування України, реалізовують повноваження держави на місцях. 

6. Органи самоорганізації населення створюються за ініціативою самих 

жителів та з дозволу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті 

(у разі її створення) ради на окремих частинах відповідних адміністративно-

територіальних одиниць та є важливим елементом системи місцевого 

самоврядування. 

7. Об'єднання в асоціації та інші форми добровільного об’єднання та 

вступ до них, а також створення інших форм об'єднання органів місцевого 

самоврядування є одним із найпріоритетніших і дієвих напрямків забезпечення 

вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць.  



147 
 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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1. Поняття та принципи матеріально-фінансової основи місцевого 

самоврядування 

2. Поняття, об’єкти та правовий режим комунальної власності 
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категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України / 
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С. 64. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розглянути гарантії матеріальної бази та місцевих бюджетів, адже їх 

стабільність є надзвичайно важливою, тому, що без їх вирішення самоврядні 

територіальні громади не в змозі виконувати свої функції та повноваження. 

Провідне місце в структурі матеріальної та фінансової основи місцевого 

самоврядування займає комунальна власність. Від імені та в інтересах 

територіальних громад правомочності щодо володіння, користування та 

розпорядження об'єктами права комунальної власності можуть 

здійснювати відповідні органи місцевого самоврядування.  

ВСТУП 

 

Відповідно до ст. 142 Конституції України, матеріальною і фінансовою 

основою місцевого самоврядування є рухоме й нерухоме майно, доходи 

місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої 

спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

Таким чином, конституційно закріплене право власності територіальних 

громад на зазначені матеріальні і фінансові ресурси, яке є запорукою розвитку і 

гарантією реального забезпечення права самостійно, в межах Конституції і 

законів України, реалізовувати інтереси населення відповідних територій. 

Вирішення покладених на місцеве самоврядування соціальних завдань, 

пов’язаних із задоволенням основних життєво важливих потреб населення, 

вимагає необхідного рівня його фінансово-економічного забезпечення. Мова 
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йде про наявність у територіальних формувань відповідних їх компетенції 

стійких джерел доходів, які б дозволяли їм не тільки здійснювати покриття 

поточних витрат, а й на самостійній основі планувати і втілювати в життя 

програми комплексного соціально-економічного розвитку територій, 

здійснювати гнучкий фінансово-економічний вплив на внутрішні 

процеси.Фінансова оснащеність публічно-владних повноважень – один з 

базових принципів формування компетенції органів місцевого самоврядування, 

порушення якого робить повноваження формальними, бездіяльними, не 

реалізованими на практиці і тим самим ставить під сумнів можливість 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, підриває довіру 

населення до відповідного рівня влади. Вирішальне значення для забезпечення 

матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування відіграють доходи 

місцевих бюджетів. Протягом останніх років в Україні спостерігається 

негативна тенденція до зменшення частки власних доходів у структурі доходів 

місцевих бюджетів і, як результат, збільшення залежності від трансфертів. Це 

обмежує фінансові можливості місцевого самоврядування, що, у свою чергу, 

гальмує соціально-економічний розвиток територій. Саме тому в умовах 

розширення повноважень, якими наділені органи місцевого самоврядування, 

надзвичайної актуальності набувають питання вдосконалення фінансового 

забезпечення місцевих бюджетів і пошук резервів його удосконалення. Питання 

фінансового забезпечення місцевих бюджетів посідають вагоме місце у 

наукових дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних учених.  

 

І. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Реальність місцевого самоврядування визначається в першу чергу 

матеріальними і фінансовими ресурсами, якими розпоряджається 

територіальна громада та які в сукупності становлять матеріальну і фінансову 

основу місцевого самоврядування. 

Конституція України (ст. 142) до матеріальної і фінансової основи 
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місцевого самоврядування відносить:  

- рухоме і нерухоме майно; 

- доходи місцевих бюджетів, інші кошти; 

- земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст, районів у містах; 

- об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні 

районних і обласних рад. 

Фінансово-економічні основи місцевого самоврядування – це 

сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють суспільні відносини, 

пов'язані з формуванням і використанням муніципальної власності, місцевих 

бюджетів та інших місцевих фінансів в інтересах населення муніципальних 

утворень. 

Принципи матеріально-фінансових основ місцевого самоврядування, які 

закріплені в Європейській хартії про місцеве самоврядування (ст. 9): 

 органи місцевого самоврядування мають право в рамках 

національної економічної політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, 

якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх функцій; 

 фінансові кошти органів місцевого самоврядування відповідає 

наданим їм конституцією або законом; 

 щонайменше частину фінансових коштів органів місцевого 

самоврядування має надходити від місцевих податків та зборів, ставки яких 

органи місцевого самоврядування мають право встановлювати в межах, 

визначених законом; 

 фінансові системи, які складають підгрунтя ресурсів місцевих 

органів самоврядування, мають бути достатньо різноманітними і гнучкими, 

щоб слідувати, наскільки це можливо, за зміною витрат, що виникають при 

здійсненні компетенції місцевих органів; 

 захист більш слабких (в плані фінансів) органів місцевого 

самоврядування передбачає запровадження процедур бюджетного 

вирівнювання або еквівалента заходів. Такі процедури або заходи не повинні 
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обмежувати свободу вибору органів місцевого самоврядування в межах їх 

компетенції. 

Загальні принципи формування матеріально-фінансової основи 

місцевого самоврядування: 

1. Принцип достатності ресурсів. 

Даний принцип передбачає, що при розмежуванні повноважень ресурси, 

передані органам місцевого самоврядування, повинні бути відповідні тим 

завданням, які перед цими органами поставлені. 

2. Принцип використання ресурсів підвідомчій органу влади території. 

Даний принцип передбачає, що при розподілі ресурсів необхідно 

насамперед використовувати ті з них, які є на території, підвідомчій органу 

влади, за яким вони закріплені. Ресурси інших територій можуть 

закріплюватися тут тільки в тому випадку, якщо власних ресурсів недостатньо. 

Повинно бути проведене суттєве підвищення ролі власних доходів місцевих 

бюджетів, у тому числі – місцевих податків, маючи на увазі створення 

передумов для переходу в довгостроковій перспективі до формування доходів 

бюджетів муніципальних освіті в основному за рахунок власних податків. 

3. Принцип інфраструктурної цілісності. 

Даний принцип вимагає комплексного підходу до питання наділення 

органів влади ресурсами виходячи з тих предметів відання, які визначені для 

даного органу влади законом. Наприклад, якщо відповідальність за системи 

життєзабезпечення міста віднесена до відання органів місцевого 

самоврядування, то й самі системи життєзабезпечення (водопровід, каналізація, 

сміттєпереробні заводи і т.д.) повинні передаватися у власність або ведення цих 

органів. 

4. Принцип сприяння органів державної влади розвитку фінансово-

економічних основ місцевого самоврядування. 

У цих цілях органи державної влади відповідно до законодавства: 

- регулюють законами порядок передачі об'єктів державної власності в 

муніципальну власність; 
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- передають органам місцевого самоврядування матеріальні та фінансові 

кошти, необхідні їм для здійснення окремих державних повноважень, якими 

можуть наділятися законом дані органи; 

- забезпечують гарантії фінансової самостійності місцевого 

самоврядування; 

- та ін. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Нині, можна стверджувати, матеріально-фінансова основа місцевого 

самоврядування має цілковите правове підґрунтя для свого існування. Проте на 

практиці ще є численні проблеми, які за великим рахунком не підлягають 

урегулюванню правом. Так, йдеться про зацікавленість всіх сторін, що беруть 

участь у формуванні та використанні матеріальних і фінансових ресурсів, 

зберігати їх, збільшувати, створювати умови для їх подальшого розвитку. 

ІІ. ПОНЯТТЯ, ОБЄКТИ ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

Поняття комунальної власності вперше на законодавчому рівні було 

введено Законом України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. і на той час 

комунальна власність (або відповідно до Закону – власність адміністративно-

територіальних одиниць) розглядалася як різновид державної власності (ст. 31 

Закону).  

Конституція України 1996 (ст. 142) року визначає комунальну 

власність як самостійну форму власності, суб'єктами якої є територіальні 

громади села (кількох сіл у разі добровільного об'єднання у сільську громаду їх 

жителів), селища, міста, району в місті. 

Згідно з п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» питання комунальної власності 

територіальних громад мають становити предмет окремого Закону України 

«Про комунальну власність», прийняття якого невиправдано зволікається вже 

п'ять років. 
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Склад комунальної власності: 

 рухоме і нерухоме майно,  

 доходи місцевих бюджетів та інші кошти,  

 земля, природні ресурси,  

 підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові 

товариства, а також пенсійні фонди,  

 частка в майні підприємств,  

 житловий фонд, нежитлові приміщення,  

 місцеві енергетичні системи,  

 громадський транспорт,  

 системи зв'язку та інформації,  

 заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, 

соціального обслуговування,  

 майно, передане у комунальну власність іншими суб'єктами 

власності  

 та будь-яке інше майно, рухомі та нерухомі об'єкти, які на праві 

власності належать територіальним громадам,  

 а також кошти, отримані від відчуження об'єктів права комунальної 

власності. 

Перелік об'єктів права комунальної власності територіальної громади 

визначає відповідна сільська, селищна, міська рада.  

Підстави для набуття права комунальної власності: 

 передача майна територіальним громадам безоплатно державою, 

іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав; 

 створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в 

порядку, встановленому законом. 

При цьому, сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх 

створення) ради мають право: 

1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність 

відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх 
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структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших 

форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення 

комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад; 

2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, 

інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути 

використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних 

потреб територіальних громад; 

3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Передача у власність територіальним громадам та у їх спільну власність 

об'єктів, що належать до державної власності, здійснюється відповідно до 

законів України у порядку, визначеному постановами Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 5 листопада 1991 р. № 311 «Про розмежування державного майна 

України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю 

адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю» та від 1 

серпня 2002 р. № 1100 «Про затвердження Тимчасового порядку 

розмежування земель права державної і комунальної власності». 

Пункт 3 Тимчасового порядку передбачає, що із земель права державної 

власності у власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

передаються: 

а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, набережні, пляжі, міські сади, парки, лісо-, гідропарки, сквери, 

бульвари, місія знешкодження та утилізації відходів тощо); 

б) землі житлової забудови, земельні ділянки під готелями, 

гуртожитками, а також земельні ділянки, призначені для житлової забудови 

згідно з містобудівною документацією; 

в) землі під об'єктами соціально-культурного призначення: 

- під закладами освіти – дошкільними навчальними закладами, 

середніми закладами освіти, закладами освіти для громадян, які потребують 

соціальної допомоги та реабілітації, позашкільними закладами освіти, 
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професійно-технічними закладами освіти, комунальними і приватними 

вищими закладами освіти, закладами післядипломної освіти; 

- під установами охорони здоров'я, соціального забезпечення – 

санітарно-профілактичними, лікувально-профілактичними, фізкультурно-

оздоровчими, закладами охорони здоров'я (фельдшерсько-акушерськими або 

фельдшерськими пунктами, поліклініками, диспансерами, амбулаторіями, 

лікарнями, станціями швидкої медичної допомоги, аптеками, будинками-

інтернатами тощо); 

- під установами відпочинку – туристичними базами, дитячими та 

молодіжними, туристично-оздоровчими таборами, туристичними 

притулками, пансіонатами, базами відпочинку, мотелями, кемпінгами, яхт-

клубами, стаціонарними і наметовими туристично-оздоровчими таборами, 

будинками рибалок і мисливців, дитячими туристичними станціями; 

- під фізкультурно-спортивними спорудами – спортивними залами, 

басейнами, стадіонами; 

- під культурно-освітніми, мистецькими установами – клубами, 

палацами, кінотеатрами, відеозалами, театрами, музеями, концертними 

залами, цирками, універсальними спортивно-видовищними залами, 

бібліотеками, а також культовими спорудами; 

- під підприємствами торгівлі, громадського харчування та 

побутового і комунального обслуговування – магазинами, пунктами 

прийому вторинної сировини, торговельними центрами, ринками; 

їдальнями, кулінаріями кафетеріями, ресторанами, хімчистками, пральнями, 

лазнями, саунами; пожежними депо, бюро похоронного обслуговування і 

траурних обрядів, крематоріями і кладовищами; 

- під банківськими установами, юридичними консультаціями, 

нотаріальними конторами, комунальними і приватними проектними та 

конструкторськими установами. 
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г) землі під об'єктами інженерного обладнання в межах населених 

пунктів (водопостачання і каналізації, центрального гарячого водопостачання 

тощо), а також об'єктами електро- і теплопостачання; 

ґ) землі під під'їзними залізничними шляхами, спорудами і пристроями 

різних видів міжселищного і приміського транспорту для обслуговування 

пасажирських і вантажних перевезень, включаючи землі під станціями 

технічного обслуговування, автозаправними станціями, автостоянками, 

мийними пунктами тощо; 

д) землі таксомоторних, автобусних і тролейбусних парків, трамвайних 

депо і депо метрополітену; 

е) земельні ділянки промислових підприємств комунальної та приватної 

форми власності; 

є) землі під об'єктами культурної спадщини: 

- під археологічними об'єктами – під городищами, курганами, 

залишками стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, 

виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильників, культовими місцями і 

спорудами, мегалітами, наскельними зображеннями, ділянками історичного 

культурного шару, полями давніх битв, рештками життєдіяльності людини, 

що містяться під водою, за винятком тих, що мають національне та 

загальнодержавне значення; 

- під історичними об'єктами – під будинками, спорудами, їх 

комплексами (ансамблями), окремими похованнями та некрополями, 

визначними місцями, пов'язаними з важливими історичними подіями, з 

життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів, за 

винятком тих, що мають національне та загальнодержавне значення; 

- під об'єктами монументального мистецтва – під об'єктами на яких 

розташовані твори образотворчого мистецтва як самостійні (окремі), так і ті, 

що пов'язані з архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з 

утворюваними ними комплексами (ансамблями), за винятком тих, що мають 

національне та загальнодержавне значення; 
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- під об'єктами архітектури та містобудування – під історичними 

центрами, вулицями, кварталами, площами, архітектурними ансамблями, 

залишками давнього планування та забудови, окремі архітектурні споруди, а 

також пов'язані з ними твори монументального, декоративного та 

образотворчого мистецтва, за винятком тих, що мають національне та 

загальнодержавне значення; 

ж) землі під об'єктами природно-заповідного фонду (під заказниками, 

пам'ятками природи, ботанічними садами, зоологічними парками, 

дендрологічними парками та парками – пам'ятками садово-паркового 

мистецтва, ландшафтними парками), які не мають загальнодержавного 

значення; 

з) землі лісового фонду в межах населених пунктів; 

й) землі під водними об'єктами місцевого значення (поверхневими 

водами, які знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не 

віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення; природними во-

доймами (озерами), болотами, водотоками (річками, струмками); 

і) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності 

органів місцевого самоврядування; 

ї) земельні ділянки із земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній власності і використовуються для ведення 

особистих селянських господарств, сінокосіння та випасання худоби, 

садівництва, городництва. 

Рухоме і нерухоме майно, інші об'єкти права комунальної власності 

громадського користування, які мають важливе значення для 

життєзабезпечення села, селища, міста, задоволення потреб територіальної 

громади та для збереження історико-культурних об'єктів, визначаються 

територіальною громадою (відповідною сільською, селищною, міською радою) 

як об'єкти виключного права комунальної власності. 

Об’єкти виключного права комунальної власності: 
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 землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, пасовища, сінокоси набережні, парки, міські ліси, сквери, 

бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів), а також 

землі, надані для розміщення будинків органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

 землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення; 

 річки, водойми та їх береги; 

 кладовища; 

 пам'ятки історії та архітектури;  

 природні ландшафти та заповідники; 

 інші об'єкти, перелік яких встановлює територіальна громада або 

відповідна рада. 

Об'єкти виключного права комунальної власності не можуть бути 

відчужені в будь-який спосіб, а їх перелік встановлюється статутом 

територіальної громади або спеціальним рішенням ради. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко розмежовує 

повноваження різних органів місцевого самоврядування щодо комунальної 

власності. 

Виключні повноваження сільських, селищних, міських рад: (ст. 25 

Закону): 

1) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону 

комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а 

також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають 

приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації 

об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в 

установленому законом порядку приватизованого майна, про включення 

до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі 

приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку 

розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права 
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комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та 

перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної 

власності відповідної територіальної громади; 

2) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих 

повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної 

власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих 

повноважень та умов їх здійснення; 

3) створення у разі необхідності органів і служб для 

забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності 

спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних 

підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів 

(служб); 

4) вирішення відповідно до законодавства питань про створення 

підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому 

числі з іноземними інвестиціями; 

5) вирішення відповідно до закону питань регулювання 

земельних відносин; 

6) затвердження відповідно до закону ставок земельного 

податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у 

власності відповідних територіальних громад; 

7) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу 

на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а 

також про скасування такого дозволу. 

Виконавчі органи сільських, селищних міських рад: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до 

комунальної власності відповідних територіальних громад; 

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням 

прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності 

відповідних територіальних громад; 
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3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та 

організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; 

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та 

умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації 

та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 

організація виконання цих програм; підготовки і внесення на розгляд ради 

пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку 

об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про 

хід та результати відчуження комунального майна; 

б) делеговане повноваження: 

 погодження в установленому порядку кандидатур для
 
призначення 

на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на 

відповідній території, які перебувають у державній власності. 

Територіальні громади можуть мати спільну власність – об'єднувати на 

договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної 

власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів 

або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ 

та організацій. 

Структура об'єктів права спільної власності: 

а) об'єкти, що задовольняють спільні потреби територіальних громад і 

перебувають в управлінні районних та обласних рад без визначення часток 

територіальних громад (спільна сумісна власність); 

б) об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих 

бюджетів, які за рішенням двох або кількох територіальних громад, відповідних 

органів місцевого самоврядування об'єднуються на договірних засадах для 

виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) 

комунальних підприємств, установ та організацій з визначенням часток 

територіальних громад (спільна часткова власність). 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
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Таким чином, Конституція України 1996 (ст. 142) року визначає 

комунальну власність як самостійну форму власності, суб'єктами якої є 

територіальні громади села (кількох сіл у разі добровільного об'єднання у 

сільську громаду їх жителів), селища, міста, району в місті. 

Склад комунальної власності: рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 

бюджетів та інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та 

організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, 

частка в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, місцеві 

енергетичні системи та ін.  

 

ІІІ. ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

ПОНЯТТЯ, ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фінансова основа місцевого самоврядування – це інститут 

муніципального права України, який становлять правові норми, що регулюють 

питання місцевих фінансів, тобто структуру, порядок і процедуру формування, 

розподілення та використання місцевих коштів. 

Предмет цього інституту – це відносно самостійна система суспільних 

відносин, що виникають у зв'язку із складанням проектів, затвердженням і 

виконанням місцевих бюджетів, визначенням джерел їх дохідної частини, 

встановленням місцевих податків та зборів, формуванням позабюджетних 

коштів, використанням коштів комунальних підприємств тощо. 

Принцип фінансової автономності місцевих властей закріплений в 

статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Структура фінансових ресурсів територіальної громади 

(місцеві фінанси): 

 кошти бюджету місцевого самоврядування;  

 позабюджетні кошти місцевого самоврядування;  

 кошти комунальних підприємств та інші кошти місцевого 

самоврядування. 
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Бюджет місцевого самоврядування. Бюджети місцевого 

самоврядування розробляють, затверджують і виконують відповідні органи 

місцевого самоврядування в селах, селищах, містах. 

Проблеми при формуванні місцевих бюджетів: 

 відсутність чіткого розподілу між органами влади повноважень на 

здійснення видатків та відповідальності місцевих органів влади перед 

населенням за вирішення питань, віднесених законом до їх компетенції; 

 відсутність муніципальних податкових органів, координації роботи 

місцевих податкових адміністрацій з органами місцевого самоврядування; 

 відсутність зацікавленості місцевих органів влади у збільшенні 

надходжень до усіх бюджетів (чим більше доходи – тим більше вилучення); 

 відсутність правової бази щодо визначення відповідальності за 

порушення бюджетного законодавства та бюджетної дисципліни . 

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. (на його підставі 

втратив чинність ЗУ «Про бюджетну систему України») закріплює питанням 

місцевих бюджетів – окремий розділ III «Місцеві бюджети», що складається з 

двох глав: 

1) глава 11 «Надходження (поступления) та витрати місцевих 

бюджетів (статті 63-74),  

2) глава 12 «Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність 

місцевих бюджетів» (статті 75-80). 

Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого 

самоврядування протягом бюджетного періоду. 

Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно 

передаються з одного бюджету до іншого. 

Бюджетний процес – регламентована нормами права діяльність, 

пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і 
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контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що 

складають бюджетну систему України 

Структура бюджету місцевого самоврядування: дохідна та видаткова 

частини. 

Доходи (надходження) бюджету місцевого самоврядування: 

1) доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого 

самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 

трансфертів; 

2) доходи, що не враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів; 

3) бюджет розвитку місцевих бюджетів.  

Видатки (витрати) бюджету місцевого самоврядування: 

1) видатки, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 

трансфертів; 

2) видатки, що не враховуються при визначенні обсягів 

міжбюджетних трансфертів. 

До першої групи доходів (кошик доходів, що закріплюється за 

бюджетами місцевого самоврядування) належать такі податки і збори: 

1) прибутковий податок з громадян.  

При цьому, до доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 

100 відсотків загального обсягу прибуткового податку з громадян, що 

справляється на території цих міст. До доходів бюджетів міст 

республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення 

зараховується 75 відсотків від загального обсягу прибуткового податку з 

громадян, що справляється на території цих міст. До доходів бюджетів міст 

районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань зараховується 25 відсотків від 

загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на цій 

території; 

2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам; 
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3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності 

та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад; 

4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що 

справляється виконавчими органами відповідних рад; 

5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької 

діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами 

продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), 

що справляється виконавчими органами відповідних рад; 

6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються 

виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому 

порядку адміністративними комісіями; 

7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що 

належить відповідним бюджетам. 

До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів, належать: 

1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

2) 100 відсотків плати за землю – для бюджетів міст Києва та 

Севастополя; 75 відсотків плати за землю – для бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 60 

відсотків плати за землю – для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та 

їх об'єднань; 

3) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету; 

4) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними 

бюджетними коштами; 

5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) 

господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; 
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7) плата за забруднення навколишнього природного середовища у 

частині, що зараховується до відповідного бюджету; 

8) кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності, в 

тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебуває у комунальній власності; 

9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що 

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 

10) плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній 

власності; 

11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей; 

12) плата за гарантії, надані відповідними місцевими радами щодо 

виконання боргових зобов'язань; 

13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;  

14) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок 

коштів відповідного бюджету; 

15) податок на прибуток підприємств комунальної власності; 

16) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого 

значення; 

17) інші надходження, передбачені законом. 

Спеціальний фонд бюджету місцевого самоврядування: 

1) кошти від відчуження комунального майна; 

2) надходження дивідендів нарахованих на акції (частки, паї) 

господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; 

3) кошти від повернення позик та відсотки;  

4) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за 

рішенням відповідної ради;  

5) запозичення (займ);  

6) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів. 

Шляхи формування доходної частини місцевих бюджетів: 
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 по-перше, за рахунок власних джерел (місцеві податки і збори), що 

відповідає вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування і гарантує 

фінансову автономність місцевого самоврядування. Зокрема, стаття 9 Хартії 

встановлює, що принаймні частина коштів місцевого самоврядування повинна 

надходити за рахунок місцевих зборів і податків;  

 по-друге, до доходів місцевих бюджетів зараховуються закріплені 

доходи, тобто закріплені законом загальнодержавні податки, збори та інші 

обов'язкові платежі; 

 по-третє, в дохідну частину місцевих бюджетів можуть входити 

кошти з державного бюджету, які передаються з метою надання фінансової 

підтримки місцевого самоврядування з боку держави, яка гарантує органам 

місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення 

послугами на рівні мінімальних соціальних потреб.  

Фінансова допомога місцевому самоврядуванню з боку держави може 

здійснюватися у формі дотацій або субвенцій. 

Дотації – це кошти, які передаються до місцевого бюджету з державного 

бюджету у випадках, коли коштів, що надходять з власних джерел та 

закріплених доходів, недостатньо для формування мінімального розміру 

місцевого бюджету. Використання дотацій не має цільового призначення, вони 

виділяються державою на безвідплатній та безповоротній основі. 

Субвенції – це кошти, які виділяються з державного бюджету на певний 

строк для фінансування конкретних програм з метою соціально-економічного 

вирівнювання відповідних територій. 

 по-четверте, до дохідної частини місцевого бюджету включаються 

кошти, необхідні для фінансування витрат, пов'язаних зі здійсненням органами 

місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та 

виконанням рішень органів виконавчої влади.  

Згідно з частиною 7 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» видатки бюджетів місцевого самоврядування поділяються на дві 

частини:  
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- видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого 

самоврядування, і  

- видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень 

органів виконавчої влади. 

Аналіз статей 88-91 Бюджетного кодексу України зволяє здійснити таку 

класифікацію видатків бюджетів місцевого самоврядування: 

1. По-перше, видатки, які визначаються функціями держави та можуть 

бути передані на виконання місцевому самоврядуванню з метою найбільш 

ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності. Ці видатки 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, держава 

регулює їх здійснення та бере на себе зобов'язання забезпечувати відповідними 

ресурсами; 

2. По-друге, видатки, які спрямовані на реалізацію повноважень 

місцевого самоврядування, що мають місцевий характер. Ці видатки не 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 

Видатки бюджетів місцевого самоврядування включають бюджетні 

призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, 

що пов'язані з реалізацією програм, зазначених у статтях 88-91 Бюджетного 

кодексу України. 

Наприклад, до видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст 

районного значення та їх об'єднань і враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів (видатки на виконання делегованих повноважень) 

належать видатки на: 

1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення; 

2) освіту: дошкільну освіту; загальну середню освіту (школи-дитячі 

садки); 

3) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну 

допомогу (дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та 

фельдшерські пункти); 

4) сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та бібліотеки. 
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До видатків, пов'язаних з виконанням власних повноважень, Кодекс 

відносить: 

1) місцеву пожежну охорону; 

2) позашкільну освіту; 

3) соціальний захист та соціальне забезпечення:  

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; 

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення; 

4) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів; 

5) культурно-мистецькі програми місцевого значення; 

6) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації 

місцевого значення; 

7) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту; 

8) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури 

місцевого значення; 

9) транспорт, дорожнє господарство: 

а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів 

місцевого самоврядування; 

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому числі 

роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними 

підрозділами); 

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого 

значення; 

10) заходи з організації рятування на водах; 

11) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування; 

12) програми природоохоронних заходів місцевого значення; 

13) управління комунальним майном; 

14) регулювання земельних відносин; 

15) інші програми, затверджені відповідною радою згідно із законом. 
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До витрат бюджету розвитку бюджетів місцевого самоврядування 

належать: 

1) погашення основної суми боргу місцевого самоврядування; 

2) капітальні вкладення; 

3) органів місцевого самоврядування у статутні ди суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

Повноваження органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері 

чітко визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України: 

Так, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 26) 

до відання сільських, селищних, міських рад у фінансові сфері відносить 

- затвердження бюджету місцевого самоврядування,  

- внесення до нього змін,  

- затвердження звіту про виконання відповідного бюджету,  

- встановлення місцевих податків і зборів,  

- утворення позабюджетних коштів,  

- прийняття рішень щодо випуску місцевих позик тощо.  

При цьому втручання інших органів і організацій у процес складання, 

затвердження та виконання місцевого бюджету не допускається, крім винятків, 

встановлених законами України. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, фінансова основа місцевого самоврядування – це інститут 

муніципального права України, який становлять правові норми, що регулюють 

питання місцевих фінансів, тобто структуру, порядок і процедуру формування, 

розподілення та використання місцевих коштів. 

Предмет цього інституту – це відносно самостійна система суспільних 

відносин, що виникають у зв'язку із складанням проектів, затвердженням і 

виконанням місцевих бюджетів, визначенням джерел їх дохідної частини, 

встановленням місцевих податків та зборів, формуванням позабюджетних 

коштів, використанням коштів комунальних підприємств тощо. 
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IV. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ В СВІТЛІ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 

 

Місцеві податки і збори тривалий час не виконували свого основного 

призначення – забезпечення місцевих бюджетів фінансовим ресурсом. Частка 

місцевих податків і зборів в доходній частині місцевих бюджетів на протязі 

2005-2010 років була вкрай низькою і не досягала навіть 1 відсотка від 

загальної суми доходної частини місцевих бюджетів. Перелік місцевих податків 

і зборів коливався в процесі реформування податкового законодавства і на 

01.01.10 становив 14 видів, що вимагало значних витрат державного ресурсу на 

адміністрування таких платежів, які не покривались відповідними 

надходженнями. Можна стверджувати, що витрати на адміністрування окремих 

податків і зборів не покривались відповідними надходженнями і такі операції 

були збитковими, зокрема збитковим для місцевих бюджетів було 

адміністрування збору за участь у бігах на іподромі; збору за виграш у бігах на 

іподромі; збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі; збору за право 

проведення кіно-телезйомок; збору за проведення місцевих аукціонів, 

конкурсного розпродажу лоторей; збору з власників собак;  

Переважна частина місцевих податків і зборів стягувалась до місцевого 

бюджету через посередництво уповноваженої особи (податкового агента), 

статус якого в податковому законодавстві стосовно місцевих податків і зборів 

не був визначений, а отже не була встановлена його відповідальність за 

своєчасну та в повному обсязі сплату місцевих податків і зборів.  

Зазначене, а також неврегульованість окремих положень законодавства 

стосовно участі органів місцевого самоврядування в справлянні місцевих 

податків і зборів негативно впливало на податкову дисципліну платників 

податків, на виконання планових призначень по доходній частині місцевих 

бюджетів, збалансованість доходної та видаткової частин місцевих бюджетів. 

Назріла реальна потреба в реформуванні системи справляння місцевих податків 

і зборів, що обумовило актуальність даного дослідження.  
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З прийняттям Податкового кодексу України, далі – Кодексу, 

реформування в механізмах справляння місцевих податків і зборів відбулось по 

всім напрямам:  

- уточнення повноважень органів місцевого самоврядування щодо 

встановлення місцевих податків і зборів та їх адміністрування;  

- скорочено перелік місцевих податків і зборів з 14 до 5;  

- вдосконалено елементи оподаткування по місцевим податкам і зборам;  

- визначено статус податкового агента та його відповідальність за 

стягнення місцевих податків і зборів;  

- вдосконалено процедуру стягнення податкового боргу по місцевим 

податкам і зборам.  

Переважна частина місцевих податків і зборів ( 4 із 5) переведена на 

сплату безпосередньо їх платником, а не податковим агентом як це було 

раніше. Відтепер через посередництво податкового агента сплачується лише 

туристичний збір. Це суттєве вдосконалення законодавства, яке значно 

спрощує адміністрування місцевих податків і зборів, позитивно впливає на 

податкову дисципліну платників податків і на надходження платежів до 

місцевих бюджетів.  

Справляння місцевих податків і зборів має свої особливості, які пов’язані 

з повноваженнями органів місцевого самоврядування, далі – ОМС, щодо сплати 

місцевих податків і зборів.  

До прийняття Кодексу та з урахуванням статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ОМС виконували такі функції:  

- в межах своєї компетенції встановлювали види місцевих податків і 

зборів із передбачених законодавством;  

- визначали порядок сплати місцевих податків і зборів;  

- мали право запроваджувати пільгові податкові ставки;  

- мали право скасовувати окремі місцеві податки і збори (крім 

обов’язкових, передбачених для застосування на всій території);  
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- звільняти від сплати місцевих податків і зборів певні категорії платників 

податків;  

- надавати відстрочку у сплаті місцевих податків і зборів;  

- визначати порядок перерахування місцевих податків і зборів до 

місцевих бюджетів;  

- законодавством було зобов’язано платників сплачувати місцеві податки 

і збори тільки після прийняття рішення ОМС про впровадження платежу і 

тільки після набрання чинності такого рішення.  

Зазначені повноваження не були регламентовані за термінами їх 

виконання, що призводило до розширення пільгових умов оподаткування 

місцевими податками і зборами, вирішення питань оподаткування на користь 

окремих фізичних осіб, деформувало конкурентне середовище за 

територіальною ознакою та призводило до втрат бюджетних надходжень. 

Кодексом врегульовано питання щодо термінів, обсягів виконання ОМС своїх 

функцій та повноважень, а також впроваджено нові вимоги в частині 

адміністрування платежів, зокрема в частині надання ними необхідної 

інформації контролюючим органам.  

Так, відповідно до пункту 8.3 статті 8 Кодексу визначено, що до місцевих 

платежів належать податки і збори, що встановлені відповідно до переліку і в 

межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями 

сільських, селищних і місцевих рад у межах їх повноважень і є обов’язковими 

до сплати на території відповідних територіальних громад. Натомість визнано 

такими, що втратили чинність Закон України «Про систему оподаткування», 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», в яких були 

виписані більш широкі повноваження ОМС в частині адміністрування місцевих 

податків і зборів. Отже, Кодексом, як єдиним уніфікованим податковим 

законом врегульовано механізм встановлення місцевих податків і зборів, тобто 

рішенням відповідних рад, але в межах переліку і граничних розмірів ставок, 

визначених Кодексом. Статтею 10 Кодексу визначено перелік місцевих 

податків і зборів.  
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Так, до місцевих податків належить податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки та єдиний податок, а до місцевих зборів належить збір за 

провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для 

паркування транспортних засобів та туристичний збір. Обов’язковими для 

справляння визначено податок на майно, відмінне від земельної ділянки, 

єдиний податок та збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності.  

На відміну від попередньої редакції, Кодексом врегульовано порядок 

зарахування місцевих податків і зборів і визначено, що зарахування місцевих 

податків і зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до 

Бюджетного кодексу України, а не за рішенням ОМС. Тобто питання розподілу 

коштів, що надходять від сплати місцевих податків і зборів, між бюджетами 

різних рівнів вирішуватиметься не за бажанням органів місцевого 

самоврядування, а в законодавчому порядку.  

Статтею 12 визначено повноваження ОМС щодо справляння місцевих 

податків і зборів. Зокрема такі питання як перелік платників, об’єкт 

оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий 

період, строк та порядок подання податкової звітності, віднесено виключно до 

компетенції Верховної Ради України, в тому числі встановлення податкових 

пільг та порядок їх застосування.  

До компетенції сільських, селищних, міських рад (пункт 12.3, 12.4 

статті 12, статті 100 Кодексу) віднесено:  

- встановлення місцевих податків і зборів;  

- встановлення ставок єдиного податку в межах ставок, визначених 

законодавчими актами;  

- визначення переліку податкових агентів під час справляння 

туристичного збору;  

- надання відстрочок та розстрочок грошового зобов’язання чи 

податкового боргу.  
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Водночас регламентовано процедуру встановлення ОМС місцевих 

податків і зборів. Зокрема зобов’язано ОМС при прийнятті рішення про 

встановлення місцевих податків і зборів обов’язково визначати елементи 

оподаткування (стаття 7 Кодексу) з дотриманням критеріїв , встановлених 

розділом ХП цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору. 

Зазначене обмежує можливості довільного трактування ОМС звітного періоду, 

строків сплати, бази оподаткування та встановлення податкових пільг.  

Кодексом зобов’язано ОМС свої рішення про встановлення місцевих 

податків і зборів офіційно оприлюднювати до 15 липня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних 

місцевих податків і зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми 

відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що 

настає за плановим періодом.  

Ця норма прописана з метою упередження випадків, коли ОМС 

затягували прийняття відповідних рішень про встановлення місцевих податків і 

зборів і на цій підставі вказані платежі не запроваджувались взагалі або 

запроваджувались в кінці бюджетного року, внаслідок чого бюджет 

недотримував необхідні суми до бюджету, а платники місцевих податків і 

зборів необгрунтовано користувались податковими звільненнями.  

В підпункті 12.3.5 статті 12 Кодексу підкреслено, що у разі, якщо 

сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення 

відповідних місцевих податків чи зборів, які є обов’язковими згідно з нормами 

цього Кодексу, такі податки і збори справляються виходячи з норм цього 

Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків і зборів. На 

жаль це правило не стосується туристичного збору та збору за місця 

паркування транспортних засобів, введення в дію яких, належить до виключної 

компетенції ОМС.  

Згідно з підпунктом 12.3.7 статті 12 Кодексу суттєво обмежено права 

ОМС щодо застосування податкових пільг. Зокрема не дозволяється сільським, 

селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки 
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місцевих податків та зборів для окремих юридичних та фізичних осіб-

підприємців та фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків і 

зборів.  

Відповідно до пункту 30.5 статті 30 Кодексу визначено, що податкові 

пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог 

законодавства України про захист економічної конкуренції, виключно цим 

Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та ОМС, 

прийнятими відповідно до вимог цього Кодексу. Тобто пріоретити у 

встановлені податкових пільг надано Кодексу або Верховній Раді України.  

В порівнянні з ОМС, Врховна Рада Автономної Республіки Крим має 

трохи ширші права щодо надання податкових пільг. Зокрема, згідно з 

підпунктом 12.2.3. статті 12 Кодексу до її повноважень належить визначення 

розміру і надання додаткових податкових пільг у межах сум, що надходять до 

бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до статті 69 Бюджетного 

кодексу України. Слід нагадати, що раніше, до прийняття Кодексу такими 

правами були наділені всі ОМС. Так, відповідно до статті 1 Закону України 

«Про систему оподаткування» від 25.06.91 № 1251, який втратив чинність з 

прийняттям Кодексу, було встановлено, що Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати 

додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх 

бюджетів. Здобутком Кодексу можна вважати що на законодавчій основі 

виписано взаємодію ОМС з податковими органами в частині, що стосується 

збору податкової інформації та вдосконалення порядку адміністрування 

податкових платежів. Так, відповідно до глави 7 Кодексу «Інформаційно-

аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби» 

(стаття 72) визначено, що для інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності державної податкової служби використовується інформація, що 

надійшла від органів виконавчої влади та ОМС (підпункт 72.1.2.) про :  

- об’єкти оподаткування (підпункт 72.1.2.1);  
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- результати здійснення державного контролю за господарською 

діяльністю (підпункт 72.1.2.2);  

- інформація, що міститься у звітних документах (крім персоніфікованої 

статистичної інформації, фінансових звітів), яка подається платником податку 

до ОМС ( підпункт 72.1.2.3);  

- при встановленні ОМС ставки місцевих податків і зборів та надані 

такими органами податкових пільг (підпункт 72.1.2.4);  

- про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окремих 

видів діяльності (підпункт 72.1.2.5);  

- експортно-імпортні операції платників податків (підпункт 72.1.2.6).  

Вказана інформація надається відповідно до вимог статті 73 Кодексу 

ОМС періодично або на окремий письмовий запит податкової служби. Зокрема, 

вищенаведена інформація надається періодично, а стосовно даних про базу 

оподаткування, дозволи, ліцензії, патенти, тощо надається щомісячно, протягом 

10 календарних днів, що настає за звітним; інформація що міститься в звітних 

документах платників податків надається ОМС протягом 10 календарних днів з 

дня її подання відповідному органу ОМС; інформація щодо встановлення 

податків та пільг надається не пізніше 10 календарних днів з дати набрання 

чинності відповідного рішення ОМС. У разі отримання запиту від податкових 

органів інформація надається ОМС протягом одного місяця з дня, що настає за 

днем надходження запиту.  

На підставі отриманої інформації та статті 80 Кодексу у податкових 

органів виникає право на фактичну перевірку, що значно розширює 

повноваження контролюючих органів в частині виявлення порушень 

податкового законодавства. Під поняттям фактичної перевірки (стаття 80) 

розуміють перевірку, що здійснюється без попередження платника податків 

(особи) та на підставі наявності хочаб однієї з підстав, наведених в пункті 80.2 

статті 80 Кодексу. Зокрема, стосовно співпраці ОМС з контролюючими 

органами підставою для проведення фактичної перевірки може бути 

інформація, отримана від ОМСв частині:  
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- що свідчить про можливі порушення платниками податків 

законодавства. Зокрема щодо здійснення платниками податків розрахункових 

операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про 

державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких 

покладено на податкову службу, виробництва та обігу підакцизних товарів;  

- інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, 

обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів та цільового використання спирту;  

- інформації про використання праці найманих осіб без належного 

оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями заробітної плати без 

сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичними особами 

підприємницької діяльності без державної інформації.  

В Кодексі не визначено джерела отримання ОМС зазначеної інформації, 

тобто така інформації може бути сформована ними виходячи із заяв, жалоб, 

інших звернень громадян, організацій чи установ. Розстрочення або 

відстрочення суми грошових зобов’язань або податкового боргу до бюджету по 

місцевих податкам і зборам в межах бюджетного року відбувається на підставі 

рішення керівника податного органу та затверджується фінансовим органом 

місцевого органу виконавчої влади до бюджету якого зараховано такі місцеві 

податки і збори (підпункт 100.8 статті 100 Кодексу).  

Водночас слід відмітити, що поза увагою Кодексу залишились питання 

відповідальності ОМС за порушення вимог, установлених цим Кодексом, 

зокрема в частині обміну необхідною інформацією, що негативно впливатиме 

на стан адміністрування місцевих податків і зборів. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ  

Зміни, що відбулись в податковому законодавстві скасували неефективні 

місцеві податки і збори, врегулювали порядок їх встановлення, значно 

спростили систему адміністрування місцевих податків. Водночас відбулось 

впорядкування повноважень ОМС в частині встановлення та адміністрування 

місцевих податків і зборів в сторону обмеження довільного трактування цими 
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органами порядку адміністрування місцевих податків і зборів, а також 

врегульовано взаємодію ОМС з контролюючими органами. Зазначені заходи 

можуть позитивно вплинути на поповнення доходної частини місцевих 

бюджетів.  

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Нині, можна стверджувати, матеріально-фінансова основа місцевого 

самоврядування має цілковите правове підґрунтя для свого існування. Проте на 

практиці ще є численні проблеми, які за великим рахунком не підлягають 

урегулюванню правом. Так, йдеться про зацікавленість всіх сторін, що беруть 

участь у формуванні та використанні матеріальних і фінансових ресурсів, 

зберігати їх, збільшувати, створювати умови для їх подальшого розвитку. 

2. Конституція України 1996 (ст. 142) року визначає комунальну 

власність як самостійну форму власності, суб'єктами якої є територіальні 

громади села (кількох сіл у разі добровільного об'єднання у сільську громаду їх 

жителів), селища, міста, району в місті. 

3. Склад комунальної власності: рухоме і нерухоме майно, доходи 

місцевих бюджетів та інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, 

установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також 

пенсійні фонди, частка в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові 

приміщення, місцеві енергетичні системи та ін.  

4. Фінансова основа місцевого самоврядування – це інститут 

муніципального права України, який становлять правові норми, що регулюють 

питання місцевих фінансів, тобто структуру, порядок і процедуру формування, 

розподілення та використання місцевих коштів. 

5. Предмет цього інституту – це відносно самостійна система суспільних 

відносин, що виникають у зв'язку із складанням проектів, затвердженням і 

виконанням місцевих бюджетів, визначенням джерел їх дохідної частини, 

встановленням місцевих податків та зборів, формуванням позабюджетних 

коштів, використанням коштів комунальних підприємств тощо. 
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6. Зміни, що відбулись в податковому законодавстві скасували 

неефективні місцеві податки і збори, врегулювали порядок їх встановлення, 

значно спростили систему адміністрування місцевих податків. Водночас 

відбулось впорядкування повноважень ОМС в частині встановлення та 

адміністрування місцевих податків і зборів в сторону обмеження довільного 

трактування цими органами порядку адміністрування місцевих податків і 

зборів, а також врегульовано взаємодію ОМС з контролюючими органами. 

Зазначені заходи можуть позитивно вплинути на поповнення доходної частини 

місцевих бюджетів.  

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

З’ясувати становлення і розвиток системи місцевого самоврядування, 

ефективність здійснення його завдань і функцій, формування дієздатних 

територіальних громад, підвищення ролі різноманітних форм безпосередньої 

демократії у житті суспільства залежать від того, наскільки повно забезпечені 

та захищені права місцевого самоврядування. Важливе значення має розгляд 

загальних гарантій – це економічні, політичні, духовні засади суспільства і 

держави, що створюють реальні можливості для стимулювання, розвитку і 

виконання завдань та функцій місцевого самоврядування та спеціальних 

(юридичні) гарантій – це правові засоби забезпечення функціонування системи 

місцевого самоврядування, закріплені в законодавстві, а також статутах 

громади і актах органів місцевого самоврядування.  

ВСТУП 

 

Становлення і розвиток місцевого самоврядування, ефективність 

здійснення його завдань та функцій, формування дієздатних територіальних 

громад, підвищення ролі різноманітних форм безпосередньої демократії у 

житті суспільства залежать від того, наскільки повно забезпечені та захищені 

права місцевого самоврядування. Одним з основних елементів механізму 

забезпечення прав місцевого самоврядування є система його гарантій. 

У юридичній літературі питання щодо визначення гарантій місцевого 

самоврядування в цілому, а також прав та свобод його окремих суб'єктів, 
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передовсім територіальних громад, є дискусійним та, незважаючи на наявність 

певних наукових праць, малодослідженим. Значною мірою це зумовлене тим, 

що, по-перше, і в загальній теорії права, питання про поняття гарантій не 

можна вважати вирішеним остаточно, оскільки ця категорія перебуває в 

динаміці, піддана впливу різних суспільних чинників. По-друге, дослідження 

елементів гарантій місцевого самоврядування без урахування специфіки 

об'єкта досліджуваного феномена, тобто місцевого самоврядування як 

самостійного виду публічної влади, можуть призвести до неправильного 

уявлення про нього, тому проблема вивчення гарантій не може бути адекватно 

зрозумілою поза аналізом різних форм їх взаємодії із відповідними сферами 

суспільного життя (політичної, економічної, соціальної, духовної тощо). 

І. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ГАРАНТІЙ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Відповідно до ст. 7 Основного Закону, в Україні визнається та 

гарантується місцеве самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування є 

одним із важливих принципів, які передбачені у ст. 4 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Розділ IV ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» закріплює гарантії місцевого самоврядування та відповідальність 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.ст. 71-80). 

Система гарантій – це сукупність економічних, політичних та правових 

умов і засобів, що забезпечують повну ефективну реалізацію територіальними 

громадами, органами місцевого самоврядування завдань і функцій місцевого 

самоврядування. 

Склад системи гарантій:  

 загальні гарантії (економічні, політичні, соціальні, духовні);  

 спеціальні гарантії (юридичні); 

 міжнародні гарантії. 

Економічні гарантії становить економічна система, засади якої 

(однаковий загальний правовий режим для всіх форм господарювання, 
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гарантованість прав усіх суб’єктів власності і господарювання тощо) отримали 

закріплення в Конституції України.  

Політичні гарантії пов'язані з демократичним державним режимом 

України, відносно децентралізованою системою територіальної організації 

влади.  

Духовні гарантії є існуюча в Україні система культурних та ідеологічних 

цінностей, загальний рівень суспільної свідомості, стан усвідомлення 

широкими верствами населення природи та призначення місцевого 

самоврядування, його ролі і значення у здійсненні народовладдя.  

Спеціальні гарантії місцевого самоврядування – це правові засоби, що 

забезпечують нормальну організацію та функціонування місцевого 

самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування приймають власні нормативно-правові 

акти, що містять ті чи інші правові засоби з метою: 

 забезпечити організаційну та матеріально-фінансову самостійність 

органів місцевого самоврядування для вирішення питань в інтересах 

місцевого населення; 

 створити сприятливі умови для розвитку місцевого самоврядування, 

реалізації прав усіх членів територіальної громади у межах чинного 

законодавства; 

 захистити права органів і посадових осіб місцевого самовряду-

вання. 

Спеціальні (правові) гарантії місцевого самоврядування: 

1) гарантії організаційної самостійності місцевого самоврядування;  

2) гарантії фінансово-економічної самостійності місцевого 

самоврядування;  

3) гарантії захисту прав місцевого самоврядування. 

Гарантії організаційної самостійності місцевого самоврядування: 
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 положення Конституції України про те, що органи місцевого 

самоврядування не входять до єдиної системи органів державної влади (ст.5), а 

служба в органах місцевого самоврядування виступає самостійним видом 

публічної служби (ст.38); 

 віднесення питань обрання органів місцевого самоврядування, 

обрання чи призначення посадових осіб місцевого самоврядування до 

повноважень місцевого самоврядування;  

 визначена Законом ―Про місцеве самоврядування в Україні‖
 
(ст.71) 

заборона органам виконавчої влади та їх посадовим особам втручатись у 

законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а 

також – вирішувати питання віднесені Конституцією України та законами 

України до повноважень органів та осіб місцевого самоврядування, окрім 

випадків виконання делегованих їм радами повноважень та в інших випадках, 

передбачених законом; 

 визначена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.21) 

заборона обмежувати права територіальних громад на місцеве 

самоврядування, за винятком умов військового чи надзвичайного стану. 

Гарантії матеріально-фінансової самостійності місцевого 

самоврядування: 

 визначення Конституцією України (ст. 142) матеріальної та 

фінансової основи місцевого самоврядування; 

 положення Конституції України щодо захисту законом права 

комунальної власності на рівних умовах із правами власності інших суб'єктів 

(ст. 13); 

 закріплення обов'язків держави фінансувати здійснення окремих 

повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого 

самоврядування (ст.143 Конституції України) та компенсувати витрати 

органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок виконання рішень 

органів державної виконавчої влади, і попередньо не були забезпечені 
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відповідними фінансовими ресурсами (ст.67 Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні»); 

 передбачена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ст.61), заборона втручання державних органів у процес складання, 

затвердження і виконання місцевих бюджетів, за винятком випадків, 

передбачених законом; 

 передбачений Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ст.62), обов'язок держави фінансове підтримувати місцеве самоврядування, 

брати участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснювати контроль 

за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів і 

належним їх обліком, гарантувати органам місцевого самоврядування доходну 

базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних 

соціальних потреб; 

 передбачене Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ст.ст.68-70), право органів місцевого самоврядування мати позабюджетні 

кошти, визначати місцеві податки і збори, випускати місцеві позики, лотереї та 

цінні папери тощо. 

Гарантії захисту прав місцевого самоврядування:  

 передбачені Конституцією України – обов'язковість до виконання 

на відповідній території актів органів місцевого самоврядування (ст.144) та 

актів, прийнятих шляхом місцевого референдуму; 

 судовий порядок захисту права місцевого самоврядування (ст. 145); 

 передбачене Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ст.71), право органів та посадових осіб місцевого самоврядування звертатися 

до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, 

інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

 встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (ст. 71) заборона для органів виконавчої влади, їх посадових осіб 
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втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування та обов'язок місцевих державних адміністрацій повідомляти 

відповідні органи місцевого самоврядування про розгляд ними питань, що 

зачіпають інтереси місцевого самоврядування; 

 встановлена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ст.72) – підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій 

районним, обласним радам; 

 передбачена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ст.75) – відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

перед територіальними громадами. 

 

Гарантії діяльності депутатів місцевих рад, сільських, селищних, 

міських голів – виборних представників територіальних громад (ЗУ ―Про 

статус депутатів місцевих рад‖): 

 непорушність повноважень депутата місцевої ради та забезпечення 

умов для їх здійснення; 

 особливий порядок вирішення питання про притягнення депутата 

місцевої ради до кримінальної дальності; 

 звільнення депутата місцевої ради від виробничих або службових 

обов'язків для виконання депутатських повноважень; 

 охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради; 

 право депутата місцевої ради на безплатний проїзд; 

 надання депутатові місцевої ради інформаційної та юридичної 

допомоги; 

 відповідальність за невиконання вимог закону щодо забезпечення 

гарантій депутатської діяльності. 

Гарантії діяльності органу самоорганізації населення (ст.27): 

• органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органами 

самоорганізації населення їхніх повноважень і координують їх діяльність; 
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• органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх 

посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації 

населення, окрім випадків, передбачених законом; 

• члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у 

засіданнях відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, що стосуються їх 

діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації 

населення, з правом дорадчого голосу. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Система гарантій – це сукупність економічних, політичних та правових 

умов і засобів, що забезпечують повну ефективну реалізацію територіальними 

громадами, органами місцевого самоврядування завдань і функцій місцевого 

самоврядування. 

Склад системи гарантій:  

 загальні гарантії (економічні, політичні, соціальні, духовні);  

 спеціальні гарантії (юридичні); 

 міжнародні гарантії. 

ІІ. СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Судова влада – самостійна гілка державної влади, вона незалежна від 

інших гілок влади в державі, що надає їй реальної можливості в процесі 

вирішення правових спорів забезпечити законність, зміцнити правопорядок, 

захистити конституційний лад, однією із засад якого є принцип визнання та 

гарантування місцевого самоврядування.  

Право на судовий захист прав місцевого самоврядування є 

конституційним принципом (ст. 145 Конституції України).  

Відповідно до положень Конституції України та Європейської хартії 

місцевого самоврядування Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ст. 71) передбачає право органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

звертатися до суду щодо визнання незаконними  
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- актів місцевих органів виконавчої влади,  

- інших органів місцевого самоврядування,  

- підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних 

громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Процедура звернення до суду посадових осіб та органів місцевого 

самоврядування, окремих громадян встановлюється у відповідних 

процесуальних кодексах (Цивільному процесуальному, Кримінальному 

процесуальному, Господарському процесуальному кодексах України).  

Відповідно до Конституції України (ст. 124) правосуддя в Україні 

здійснюється виключно судом – Конституційним Судом України та судами 

загальної юрисдикції. 

Систему судів загальної юрисдикції складають: 

1) місцеві суди;  

2) апеляційні суди;  

3) вищі спеціалізовані суди;  

4) Верховний Суд України.  

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є 

Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є 

відповідні вищі спеціалізовані суди.  

Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується: 

 єдиними засадами організації та діяльності судів;  

 єдиним статусом суддів;  

 обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених 

законом;  

 забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування 

судами (судом) касаційної інстанції норм матеріального права;  

 обов'язковістю виконання на території України судових рішень; 

 єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;  

 фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;  
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 вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами 

суддівського самоврядування.  

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Право на судовий захист прав місцевого самоврядування є 

конституційним принципом (ст. 145 Конституції України).  

Судова влада – самостійна гілка державної влади, вона незалежна від 

інших гілок влади в державі, що надає їй реальної можливості в процесі 

вирішення правових спорів забезпечити законність, зміцнити правопорядок, 

захистити конституційний лад, однією із засад якого є принцип визнання та 

гарантування місцевого самоврядування.  

ІІІ. ЗАХИСТ ПРАВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ 

 

Рішення та висновки Конституційного Суду України є одним з 

найефективніших способів охорони і захисту прав та законних інтересів 

місцевого самоврядування. 

Конституційний Суд України  

1) вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів 

Конституції України і  

2) дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 

Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття 

Конституційним Судом України рішення про неконституційність правового 

акта є:  

 Президент України,  

 не менш як 45 народних депутатів, 

  Верховний Суд України,  

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,  

 Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 

Конституційний Суд до участі у провадженні залучає представників 

органів влади, правові акти яких оспорюються. У разі, якщо ці акти або їх 
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окремі положення визнаються такими, що не відповідають Конституції України 

(неконституційними), вони оголошуються нечинними і втрачають чинність від 

дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх 

неконституційність.  

Питання відповідності Конституції України може постати і щодо чинних 

міжнародних договорів або тих, що вносяться на розгляд Верховної Ради 

України для надання згоди на їх обов'язковість (ратифікацію). Суб'єктами права 

на конституційне подання з питань дачі висновків є:  

 Президент України  

 Кабінет Міністрів України.  

Закон України «Про Конституційний Суд України» передбачає дві форми 

звернень до Конституційного Суду України:  

1. конституційне подання, 

2. конституційне звернення. 

Конституційне подання – це письмове клопотання до Конституційного 

Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) 

неконституційним, про визначення конституційності міжнародного договору 

або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів 

України. 

Види конституційних подань: 

1) конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним 

Судом України; 

2) конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним 

Судом України.  

Ці види характеризуються особливостями кола суб'єктів права на 

конституційне подання. 

Так, суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття 

рішень Конституційним Судом України у справах щодо: конституційності 

законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента 

України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 
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Автономної Республіки Крим є Президент України, не менш як 45 народних 

депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада 

Автономної Республіки. 

Суб’єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків 

Конституційним Судом України є: 

 у справах щодо відповідності Конституції України чинних 

міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться 

до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість – Президент 

України, Кабінет Міністрів України;  

 у справах
 

щодо додержання конституційної процедури 

розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в 

порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції 

України, - Верховна Рада України;  

 у справах щодо офіційного тлумачення Конституції та законів 

України – Президент України, не менш як 45 народних депутатів України 

(підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи 

державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування. 

Таким чином, органи місцевого самоврядування безпосередньо можуть 

звертатися до Конституційного Суду України, реалізуючи своє право на 

конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України 

у справах щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України. В 

інших випадках (наприклад, у разі прийняття неконституційних законів та 

інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів 

Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим) права місцевого самоврядування можуть захищатися в 

Конституційному Суді України не прямо – органами місцевого 

самоврядування, а опосередковано – шляхом лобіювання інтересів 
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територіальних громад у відповідних органах – суб'єктах права на 

конституційне подання. 

Конституційне звернення – це письмове клопотання до 

Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення 

Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи 

захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав 

юридичної особи.  

Суб'єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків 

Конституційним Судом України у випадку офіційного тлумачення Конституції 

та законів України є: 

 громадяни України;  

 іноземці; 

 особи без громадянства; 

 юридичні особи. 

Таким чином, територіальна громада може реалізувати право на захист 

своїх прав та інтересів в Конституційному Суді України у такий спосіб: 

• шляхом подання до Конституційного Суду України конституційного 

подання органами місцевого самоврядування; 

• шляхом подання до Конституційного Суду України конституційного 

подання відповідними органами державної влади, народними депутатами, 

Уповноваженим з прав людини Верховної Ради України; 

• шляхом подання до Конституційного Суду України конституційного 

звернення окремими громадянами або юридичними особами. 

Підставою для конституційного подання місцевого самоврядування щодо 

офіційного тлумачення Конституції України та законів України є практична 

необхідність у з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній інтерпретації положень 

Конституції України та законів України. 

При цьому, органом місцевого самоврядування у конституційному 

поданні має бути зазначене: 
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1) повне найменування органу, який направляє конституційне подання 

згідно з правом, наданим Конституцією України та Законом України ―Про 

Конституційний Суд України‖; 

2) відомості про представника за законом або уповноваженого за 

дорученням; 

3)  повне найменування, номер, дата прийняття, джерело 

опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого 

(окремих його положень) оспорюється чи який потребує офіційного 

тлумачення;  

4) правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності 

правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному 

тлумаченні;  

5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються 

суб'єкти права на конституційне подання (копії цих документів і матеріалів 

додаються); 

6)  перелік документів і матеріалів, що додаються. 

Конституційне подання, документи та інші матеріали до нього подаються 

у трьох примірниках.  

Підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення 

Конституції України та законів України є наявність неоднозначного 

застосування положень Конституції України або законів України органами 

державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що 

це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і 

свобод. 

У конституційному зверненні зазначаються: 

1) прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без 

громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та 

місцезнаходження юридичної особи; 

2) відомості про представника особи за законом або уповноваженого за 

дорученням; 
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3) статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, 

тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України; 

4) обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень 

Конституції України або законів України; 

5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти 

права на конституційне звернення (копії цих документів і матеріалів 

додаються); 

6) перелік документів і матеріалів, що додаються. 

Конституційне звернення, документи та інші матеріали до нього 

подаються у трьох примірниках. 

Відкриття провадження у справі у Конституційному Суді України за 

конституційним поданням чи конституційним зверненням ухвалюється 

Колегією суддів Конституційного Суду України або Конституційним Судом
 

України на його засіданні. При цьому, у складі Конституційного Суду України 

утворюються Колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження 

у справах
 
за конституційними поданнями та Колегії суддів для розгляду питань 

щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями. 

Відкриття провадження у справі за конституційним поданням 

починається після прийняття відповідної процесуальної ухвали на засіданні 

Конституційного Суду, а у справі за конституційним зверненням – після 

прийняття відповідної процесуальної ухвали Колегією суддів Конституційного 

Суду України у справах за конституційними зверненнями. 

Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо 

конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, 

актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймає рішення. 

Конституційний Суд України може визнати неконституційним правовий 

акт повністю або в окремій його частині. 

У разі, якщо в процесі розгляду справи за конституційним поданням чи 

конституційним зверненням виявлено невідповідність Конституції України 
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інших правових актів (їх окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито 

провадження у справі і які впливають на прийняття рішення чи дачу висновку у 

справі, Конституційний Суд України визнає такі правові акти (їх окремі 

положення) неконституційними. 

У справах з питань офіційного тлумачення Конституції України та 

законів України, а також про відповідність Конституції України чинних 

міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться 

до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, 

Конституційний Суд України дає висновки. 

Рішення Конституційного Суду України містять: 

1) найменування рішення, дату і місце прийняття, його номер; 

2) персональний склад суддів Конституційного Суду країни, які брали 

участь у розгляді справи; 

3) перелік учасників судового засідання; 

4) зміст конституційного подання; 

5) повну назву, дату прийняття, порядковий номер, за яким органом, 

посадовою особою прийнято правовий акт, конституційність якого 

розглядається; 

6) положення Конституції України, якими керувався Конституційний Суд 

України при прийнятті рішення; 

7) мотивувальну частину рішення; 

8) резолютивну частину рішення; 

9) обов'язкове зазначення того, що рішення Конституційного Суду 

України є остаточним і оскарженню не підлягає.  

Висновок Конституційного Суду України містить: 

1) найменування висновку, дату і місце дачі висновку, його номер; 

2) персональний склад суддів Конституційного Суду України, які брали 

участь у розгляді справи; 

3) перелік учасників судового засідання; 

4) зміст конституційного подання, конституційного звернення; 



199 
 

5) положення Конституції України, якими керувався Конституційний Суд 

України при дачі висновку; 

6) мотивувальну частину висновку; 

7) резолютивну частину висновку; 

8) обов'язкове зазначення того, що висновок Конституційного Суду 

України є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПТАННЯ 

Таким чином, у справах, пов'язаних із захистом прав та інтересів 

місцевого самоврядування, Конституційний Суд України приймає рішення 

лише за конституційним поданням:  

- Президента України,  

- не менш як 45 народних депутатів України,  

- Верховного Суду України,  

- Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,  

- Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  

В інших випадках приймаються висновки. 

ІV. ЗАХИСТ ПРАВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СУДАХ 

ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 

 

Процедура захисту прав та охоронюваних законом інтересів місцевого 

самоврядування в системі судів загальної юрисдикції регламентується: 

 Кримінальним процесуальним кодексом України від 13 квітня 2012 

року; 

 Господарським процесуальним кодексом України від 6 листопада 

1991 року; 

 Цивільним процесуальним кодексом України від 18 липня 1963 

року. 

При розгляді справи в кримінальному процесі питання щодо захисту 

прав та законних інтересів місцевого самоврядування виникають переважно у 

випадках, коли: 
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1) орган місцевого самоврядування або його посадова особа бере 

участь у процесі у якості цивільного позивача, оскільки раніше при вчиненні 

злочину були порушені права місцевого самоврядування; 

2) посадова особа місцевого самоврядування виступає у процесі в 

якості потерпілого, оскільки раніше ця особа зазнала майнової, фізичної або 

моральної шкоди від особи, в діяннях якої є ознаки злочину, а вчинене діяння 

може бути пов'язано із виконанням цією особою службових обов'язків; 

3) посадова особа органу місцевого самоврядування виступає в 

процесі у якості обвинуваченого (підсудного). 

Процедура захисту в цивільному процесі регламентується Цивільним 

процесуальним кодексом від 18 липня 1963 року із останніми змінами і 

доповненнями від 21 червня 2001 року. На відміну від господарського процесу, 

в якому здебільшого сторонами є суб'єкти підприємницької діяльності, в 

цивільному процесі сторонами можуть виступати будь-які фізичні та юридичні 

особи.  

 

Судам при вирішенні цивільних справ підвідомчі: 

 справи окремого провадження,  

 справи, що виникають з адміністративно-правових відносин,  

 справи по спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових 

правовідносин, якщо хоча б зі сторін у спорі є громадянин, за винятком 

випадків, коли вирішення таких спорів віднесено законом до відання інших 

органів. 

Суб’єкти звернення до суду: 

 

 органи місцевого самоврядування,  

 органи державної влади,  

 прокурор,  

 а також фізичні та юридичні особи можуть звертатися до суду із заявами 

на захист прав і свобод інших осіб у випадках, передбачених законом. 
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Особливістю захисту прав місцевого самоврядування в цивільному 

процесі є те, що такі права та охоронювані законом інтереси можуть 

захищатись у порядку провадження по спорах, що виникають з 

адміністративно-правових відносин. Серед справ, які виникають з 

адміністративно-правових відносин та пов'язані з порушенням прав місцевого 

самоврядування, Цивільним процесуальним кодексом передбачені такі: 

• скарги на неправильності у списках виборців та у списках громадян, які 

мають право брати участь у референдумі; 

• скарги на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) 

виборчої комісії по виборах депутатів і сільських, селищних, міських голів і 

заяви про скасування рішень виборчої комісії; 

• скарги громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, 

юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності; 

• справи про стягнення з громадян недоїмки по податках, 

самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому 

страхуванню.  

Надзвичайно важливу роль у захисті прав та інтересів місцевого 

самоврядування відіграють господарські суди. При цьому, основним напрямом 

діяльності господарських судів є розгляд справ:  

- про визнання недійсними актів органів державної виконавчої влади 

- органів місцевого самоврядування, якими порушуються права та 

ущемляються інтереси місцевого самоврядування. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, охорона, захист, припинення порушень та поновлення порушених 

прав місцевого самоврядування може здійснюватися за допомогою багатьох 

засобів правового захисту. Пріоритетне місце серед цих засобів має судовий 

захист прав та інтересів місцевого самоврядування. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Система гарантій – це сукупність економічних, політичних та правових 

умов і засобів, що забезпечують повну ефективну реалізацію територіальними 

громадами, органами місцевого самоврядування завдань і функцій місцевого 

самоврядування. 

2. Склад системи гарантій:  

 загальні гарантії (економічні, політичні, соціальні, духовні);  

 спеціальні гарантії (юридичні); 

 міжнародні гарантії. 

3. Право на судовий захист прав місцевого самоврядування є 

конституційним принципом (ст. 145 Конституції України).  

4. Судова влада – самостійна гілка державної влади, вона незалежна від 

інших гілок влади в державі, що надає їй реальної можливості в процесі 

вирішення правових спорів забезпечити законність, зміцнити правопорядок, 

захистити конституційний лад, однією із засад якого є принцип визнання та 

гарантування місцевого самоврядування.  

5. У справах, пов'язаних із захистом прав та інтересів місцевого 

самоврядування, Конституційний Суд України приймає рішення лише за 

конституційним поданням: Президента України, не менш як 45 народних 

депутатів України, Верховного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  В інших 

випадках приймаються висновки. 

6. Охорона, захист, припинення порушень та поновлення порушених прав 

місцевого самоврядування може здійснюватися за допомогою багатьох засобів 

правового захисту. Пріоритетне місце серед цих засобів має судовий захист 

прав та інтересів місцевого самоврядування. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 
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В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  77..  ЮЮРРИИДДИИЧЧННАА  ВВІІДДППООВВІІДДААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  УУ  ССФФЕЕРРІІ  ММІІССЦЦЕЕВВООГГОО  

ССААММООВВРРЯЯДДУУВВААННННЯЯ  

 

(2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та види відповідальності за порушення норм муніципального права. 

Підстави відповідальності 

2. Суб'єкти муніципально-правової відповідальності 

3. Санкції муніципально-правової відповідальності 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розглянути інститут відповідальності суб'єктів муніципальних 

правовідносин, оскільки, він виступає важливим засобом гарантування прав і 

свобод місцевого самоврядування, його захисту від можливих порушень. Адже 

сама філософія і практика місцевого самоврядування ґрунтується на ідеях 

відповідальної муніципальної влади. Продумане й ефективне здійснення цієї 

влади передбачає прояв ініціативи, творчості, самостійних дій з боку кожного 

учасника муніципального процесу, який може здійснюватися лише в умовах 

справжнього самоврядування та свободи вибору оптимальних варіантів рішень 

і використання засобів з їхньої реалізації. У свою чергу, така свобода 

неможлива без відповідального ставлення до самоврядування та конкретної 

відповідальності всіх учасників муніципального процесу за соціальні наслідки 

своїх дій. 

ВСТУП 

 

У теорії муніципального права особливе місце посідає інститут 

відповідальності суб'єктів муніципальних правовідносин, який виступає 

важливим засобом гарантування прав і свобод місцевого самоврядування, його 

захисту від можливих порушень. Адже сама філософія і практика місцевого 

самоврядування ґрунтується на ідеях відповідальної муніципальної влади. 

Продумане й ефективне здійснення цієї влади передбачає прояв ініціативи, 

творчості, самостійних дій з боку кожного учасника муніципального процесу, 



207 
 

який може здійснюватися лише в умовах справжнього самоврядування та 

свободи вибору оптимальних варіантів рішень і використання засобів з їхньої 

реалізації. У свою чергу, така свобода неможлива без відповідального 

ставлення до самоврядування та конкретної відповідальності всіх учасників 

муніципального процесу за соціальні наслідки своїх дій. Самоврядування і 

свобода, з одного боку, та відповідальність – з іншого, – це дві сторони однієї 

медалі, які можуть існувати та розвиватися взаємопов'язано, доповнюючи та 

зміцнюючи одне одного. «Самоврядування має стати ефективним і 

відповідальним», – зазначив у своєму виступі на Всеукраїнських зборах 

представників місцевого самоврядування Президент України В. А. Ющенко. 

Уся справа, однак, у тому, що саме слід розуміти під цим, які межі такої 

відповідальності, форми вираження. 

 

І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ 

МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА. ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Поняття та ознаки муніципально-правової відповідальності. З курсу 

теорії держави і права відомо, що структура відповідальності як соціологічної 

категорії включає: 

1) свободу вибору варіантів поведінки самим суб'єктом відповідальності, 

який має свободу волі; 

2) встановлення моделі очікуваної поведінки; 

3) причинний зв'язок між поведінкою та її наслідками; 

4) інстанцію відповідальності; 

5) контроль і оцінку поведінки; 

6) можливість несприятливих наслідків для відповідального суб'єкта 

визнаного винним. 

Дані системні ознаки дозволяють сформулювати відповідальність як 

зв'язок між двома суб'єктами за якого одна сторона (суб'єкт відповідальності), 

що має свободу волі й вибору, зобов'язується в силу свого статусу будувати 
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поведінку згідно з очікуваною моделлю, а інша сторона (інстанція 

відповідальності) контролює, оцінює таку поведінку та її результати, а в разі 

негативної оцінки і наявності вини має право певним чином реагувати. 

У місцевому самоврядуванні означені риси відносин відповідальності 

набувають особливого характеру, оскільки в ньому багато вчинків і дій 

породжують глибоко соціальні наслідки як для окремої особи, територіальної 

громади, так і для суспільства й держави в цілому. Саме цим зумовлена 

актуальність забезпечення відносин відповідальності в місцевому 

самоврядуванні. Причому йдеться про розвиток усіх видів та елементів 

відповідальності. Відомо, що відповідальність буває матеріальною і 

моральною, політичною і юридичною, особистою і колективною тощо. Саме 

тому найбільш повно з'ясувати суть і зміст відповідальності у місцевому 

самоврядуванні можна через аналіз притаманних їй ознак. Проведення 

комплексного системного аналізу відповідальності в місцевому самоврядуванні 

дозволяє визначити її ознаки та умовно класифікувати на дві групи: 

1) загальні ознаки, що характеризують відповідальність як соціально-

політичний феномен, її місце і значення в суспільстві, співвідношення та 

взаємозв'язки з іншими видами відповідальності, тобто такі ознаки, що 

характеризують явище в цілому, його основне призначення, не вдаючись до 

детальної характеристики; 

2) ознаки, що вказують на специфічні риси, притаманні відповідальності 

у місцевому самоврядуванні, визначають її зміст, сутність і форми. 

До першої групи належать такі ознаки: 

а) відповідальність у місцевому самоврядуванні має комплексний 

характер і є особливою формою соціально-політичної та конституційної 

відповідальності; 

б) відповідальність в місцевому самоврядуванні є одним з елементів 

конституційного (не державного) механізму, виступає особливим феноменом у 

системі соціальних зв'язків; 
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в) відповідальність у місцевому самоврядуванні має соціально-

політичний характер, що зумовлюється специфікою муніципальних відносин; 

г) відповідальність у місцевому самоврядуванні є однією із специфічних 

системоутворюючих, кваліфікуючих ознак муніципального права; 

ґ) відповідальність у місцевому самоврядуванні входить до методу 

муніципального права, вказує на комплексний характер цієї галузі права й 

виокремлює цю галузь з-поміж інших; 

д) відповідальність у місцевому самоврядуванні має важливе значення 

для легалізації та легітимації муніципальної влади територіальних громад. 

До другої групи ознак відповідальності в місцевому самоврядуванні 

можна віднести такі: 

а) комплексний характер інституту відповідальності в місцевому 

самоврядуванні; 

б) множинність напрямів і видів впливу суб'єктів відповідальності у сфері 

муніципально-правових відносин на об'єкти місцевого самоврядування; 

в) програмне уявлення про бажані результати діяльності цих суб'єктів, а 

також про потенційні негативні наслідки їхньої незадовільної поведінки; 

г) причинний зв'язок між реальною діяльністю суб'єктів муніципально-

правових відносин та її наслідками; 

ґ) інстанція відповідальності. Тут варто зазначити, що всередині системи 

місцевого самоврядування, враховуючи єдність жителів-членів територіальних 

громад як суб'єкта і об'єкта управління, як інстанція відповідальності 

виступають самі мешканці; 

д) наявність законодавчо оформлених механізмів контролю за місцевим 

самоврядуванням з боку держави, а також реальна спроможність територіальної 

громади до самоконтролю та самооцінки результатів власної діяльності 

(дієздатність і деліктоздатність територіальної громади); 

є) розбіжність первинного уявлення суб'єкта муніципальних 

правовідносин про бажані результати власної діяльності при вирішенні 

проблем життєзабезпечення муніципального організму з реальними 
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результатами муніципальної діяльності, яке має прояв у наслідках негативного 

характеру; 

є) близькість (але не збіг!) складів муніципальних правопорушень зі 

складами інших галузевих видів відповідальності. 

На підставі цього можна визначити муніципально-правову 

відповідальність як самостійний вид соціальної та юридичної 

відповідальності, передбачений нормами муніципального законодавства, що 

являє собою зв'язок між суб'єктами муніципально-правових відносин, коли одна 

сторона (суб'єкт відповідальності), володіючи комплексом прав у сфері 

місцевого самоврядування, зобов'язується в силу свого статусу будувати 

поведінку згідно з очікуваною моделлю, а інша (інстанція відповідальності) 

безпосередньо або через представників контролює, оцінює таку поведінку та 

(або) її результати, а у разі негативної оцінки або наявності вини вправі 

(може або зобов'язана) певним чином відреагувати. 

Для того щоб існував ефективний механізм відносин відповідальності, 

необхідно створити та розумно виконувати певні умови: 

1) постійно і активно вдосконалювати організацію і функціонування 

системи місцевого самоврядування, особливо форми, методи, способи 

реалізації форм безпосередньої діяльності територіальних громад як первинних 

суб'єктів місцевого самоврядування; 

2) покращити нормативне регулювання різноманітних управлінських 

взаємозв'язків усередині місцевої спільноти. У певному сенсі це і умова, і 

фактор відповідальності. Умова – тому, що значною мірою тільки нормативне 

закріплення відносин відповідальності слугуватиме підставою і орієнтиром 

оцінки, шкалою реакції і процедурою виміру дій органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб та інших учасників муніципального 

процесу; 

3) використовувати у відповідних відносинах таких громадських 

інститутів впливу на свідомість, поведінку і діяльність людей як моральні 

норми, традиції та звичаї, громадську думку, засоби масової інформації тощо. 
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Лише поєднання правових вимог з вимогами моралі, традиції та звичаїв, 

підтримка цих вимог в їх реалізації з боку громадської думки, широке 

висвітлення даних вимог і практики їх реалізації у засобах масової інформації, 

на радіо та телебаченні – усе це сприяє розвитку мотивів і установок 

відповідальності, дозволяє комплексно реагувати на відхилення; 

4) використовувати систему стимулювання, яка традиційно 

недооцінюється як умова формування відносин відповідальності. Якщо 

примусова, санкціонована, каральна сторони важливі для підтримання відносин 

відповідальності, то не менше значення в цій справі можуть відігравати і 

стимули. Правильне використання економічних, соціальних, політичних і 

духовних стимулів є не тільки доцільним, а й обов'язковим у місцевому 

самоврядуванні; 

5) мати у наявності ефективний механізм державної підтримки та 

гарантування місцевого самоврядування тощо. 

Підстави муніципально-правової відповідальності 

Стратегічним питанням у теорії відповідальності є питання про її 

підстави, під якими слід розуміти те, за що згідно з муніципально-правовими 

нормами відповідають належні суб'єкти. У даному разі виникає непроста 

проблема, яка потребує теоретичного вирішення. Традиційно вважається, що 

відповідальність наступає за правопорушення. Теза про те, що без 

правопорушення не може бути відповідальності, стала фактично 

загальновизнаною в літературі. Так, наприклад, російський дослідник 

М.Д. Шиндяпіна вважає, що «підставою юридичної відповідальності визнається 

єдність фактичної та юридичної підстав відповідальності. Під фактичною 

підставою слід розуміти здійснення правопорушення, а в деяких випадках – 

об'єктивно протиправне діяння. Юридичною підставою є наявність правової 

норми, яка встановлює юридичну відповідальність за здійснене діяння». Даної 

точки зору дотримується велика група вчених-теоретиків. 

В. О. Лучин, розглядаючи проблеми конституційної відповідальності, 

вважає, що підставою ретроспективної конституційної відповідальності 
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виступає конституційний делікт. Причому цей автор категорично не 

погоджується з висловленим Н. А. Бобровою та Т.Д. Зражевською 

твердженням, що «на конституційному рівні термін «правопорушення» є 

занадто вузьким, неточним, а говорити про правопорушення тут немає сенсу». 

В. О. Лучин прямо заявляє: якщо немає правопорушення, немає і 

ретроспективної конституційної відповідальності. К. С Шугрина пише, що 

підставою будь-якого виду відповідальності є правопорушення, але підставою 

кримінальної відповідальності є такий його різновид, як злочин, цивільно-

правової – цивільно-правовий делікт, дисциплінарної – дисциплінарний 

проступок, а муніципально-правової – втрата довіри. 

Аналогічної думки дотримуються і деякі вітчизняні автори, які 

зазначають, що фактичною підставою в муніципальному праві є конкретне 

муніципальне правопорушення, склад якого передбачає наявність чотирьох 

елементів: об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта та суб'єктивної сторони. 

Нормативною ж підставою може бути визнане порушення муніципально-

правової норми. При цьому, зазначають дані вчені, слід пам'ятати, що норми 

муніципального права мають полівалентний характер, одночасно вони 

належать до інших (основних) галузей національного права України. Тому 

порушення норми муніципального права виступає водночас і як порушення 

норми відповідної основної галузі права – конституційного, адміністративного, 

земельного тощо. 

Протилежні позиції займають інші вчені, які вважають, що 

відповідальність (зокрема, конституційна) наступає як у результаті здійснення 

правопорушення, так й за його відсутності (затримка у прийнятті рішень, 

прийняття неефективного рішення). Так, наприклад, С.А. Авак'ян визнає, що 

конституційна відповідальність специфічна у зв'язку з тим, що вона не може 

бути побудована за звичною схемою «правопорушення – відповідальність», 

оскільки іноді немає правопорушення, а відповідальність вже наступає. 

В.М. Баранов відмічає, що підставою конституційної відповідальності можуть 

бути аморальні вчинки. 
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М.В. Вітрук, аналізуючи підстави конституційно-правової 

відповідальності, виходячи з надгалузевого характеру конституційно-правової 

відповідальності, виділяє два її види: поновлювальну (захисну), властиву 

приватному праву, та каральну (репресивну), характерну для публічного права. 

При цьому він підкреслює, що конституційно-правова відповідальність навіть у 

більшій мірі виступає як поновлювальна (наприклад, визнання нормативного 

правового акта неконституційним). Така класифікація, вважає вій, має значення 

у зв'язку з тим, що принаймні для поновлювальної відповідальності наявність 

вини не повинна мати значення. 

На позиціях прихильників тієї точки зору, згідно з якою підставою 

конституційно-правової відповідальності є не тільки конституційні 

правопорушення (хоча, переважно, вони) стоїть Г.А. Василевич. Він вважає, що 

визначити ці грані – в силу винної поведінки або в силу політичної 

безвідповідальності настає відповідальність – завдання дуже складне. У той же 

час як особливість конституційно-правової відповідальності він відзначає 

велику свободу вибору, хоча для деяких її механізмів існує досить жорстка 

регламентація. Але в будь-якому разі, конституційно-правова відповідальність 

повинна базуватися на найважливіших принципах відповідальності, в тому 

числі й неможливості надання нормам зворотної сили, законності, 

конституційності тощо. 

Розглядаючи питання про підстави конституційно-правової 

відповідальності з урахуванням її поділу на негативну та позитивну, 

Ж.І. Овсепян підкреслює, що позитивна конституційно-правова 

відповідальність в будь-якому випадку передбачає як підстави певний 

юридичний факт. Це не негативний юридичний факт, це не конституційне 

правопорушення, але це юридичний факт, на основі якого будується вся 

процедура відповідальності. Ж.І. Овсепян називає його «юридичним фактом 

про конституційну неадекватність державного органу, посадової особи». 

Негативна ж конституційно-правова відповідальність, на її думку, пов'язана з 
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конституційним правопорушенням, яке має свій склад: суб'єкт, об'єкт, 

суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона. 

Вважаємо, що відповідальність у місцевому самоврядуванні наступає не 

лише за правопорушення. В муніципально-правовій відповідальності, тобто, по 

суті, відповідальності за неналежне здійснення місцевої публічно-самоврядної 

влади, вимога обов'язкової наявності вини у здійсненні конкретного 

правопорушення надмірно би звужувала діапазон її застосування і знецінювала 

б соціальне призначення цього виду відповідальності. 

Особливість відповідальності в місцевому самоврядуванні полягає в 

тому, що наявність, на перший погляд, конкретних правових підстав (а саме – 

незадовільне становище місцевого господарства, падіння виробництва, 

невиконання місцевого бюджету тощо) не повинно означати обов'язку 

територіальної громади достроково відкликати депутата ради, припинити 

повноваження ради чи відповідного сільського, селищного або міського голови. 

Безумовно, в даному аспекті, з теоретичної і нормативної точок зору 

найбільш відпрацьованою та практично діючою є юридична відповідальність, 

тобто відповідальність за порушення конкретних норм закону, яка 

застосовується в певних процесуальних формах уповноваженими суб'єктами. 

Не випадково цитовані вище визначення відповідальності в місцевому 

самоврядуванні мають юридичний характер. Юридична відповідальність 

безпосередньо пов'язана з неправомірними рішеннями, вчинками, діями, 

правопорушеннями з боку органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 

Так, наприклад, згідно зі ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» (2002 р. із змінами, внесеними згідно із Законом від 20.11.2003), серед 

підстав відкликання виборцями депутата представницького органу місцевого 

самоврядування виділяють такі: 

 порушення депутатом місцевої ради положень 

Конституції і законів України, що встановлено судом; 

 пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше 

половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, 
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 невиконання депутатом без поважних причин рішень і 

доручень ради та її органів; 

 невідповідність практичної діяльності депутата місцевої 

ради основним принципам і положенням його передвиборної 

програми. 

У той самий час, не менш гострим є питання про моральну 

відповідальність, її підстави. Дуже часто самі посадові особи місцевого 

самоврядування, маючи можливості владного впливу на свідомість, поведінку і 

діяльність людей, ігнорують норми моралі, а іноді, прикриваючись імунітетом 

влади, уникають будь-якої відповідальності. Здійснення аморального проступку 

депутатом або посадовою особою місцевого самоврядування може слугувати 

підставою звільнення його з посади або позбавлення депутатського мандата. 

Від імені територіальної громади ці особи здійснюють важливі владні 

повноваження, їх поведінка контролюється громадськістю, їх авторитет і 

моральна гідність сприймаються як символ гідності й авторитету самої 

муніципальної влади. Цим пояснюється той факт, що в ряді країн біографія 

кандидата в депутати, навіть у місцевому самоврядуванні, привертає велику 

увагу виборців. Жорсткість політичної боротьби полягає в тому, що здійснення 

кандидатом аморального проступку навіть у далекому минулому стає бар'єром 

на шляху як до влади в муніципальних, так і в державних структурах. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, підставою відповідальності в місцевому самоврядуванні 

можуть бути і аморальні проступки. Це правило закріплене в законодавстві 

деяких країн. Загальне формулювання «не виправдав довіри» або «здійснив дії, 

недостойні звання» – це, можливо, і здійснення саме аморального проступку. 

Так, наприклад, за згаданою раніше ст. 37 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» у редакції 2002 p., однією з підстав для відкликання 

депутата було «систематичне порушення депутатом місцевої ради норм 

депутатської етики». Хоча слід зазначити, що не завжди в законі чітко 

зафіксовані моральні підстави відповідальності. У більшості випадків це 
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правило лише визнається практикою, є конституційним звичаєм. Можливо цим 

і керувався законодавець, коли виключив з числа підстав відкликання депутата 

місцевої ради «етичні» моменти. 

ІІ. СУБ’ЄКТИ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Досить складною є і проблема стосовно суб'єктів муніципальної 

відповідальності. В існуючій муніципально-правовій літературі розглядуване 

коло суб'єктів відповідальності в місцевому самоврядуванні має досить 

обмежений характер, а саме: органи й посадові особи місцевого 

самоврядування. Тобто ті структури, які приймають найбільш важливі рішення 

в місцевому самоврядуванні. 

Насправді ж коло суб'єктів відповідальності в місцевому самоврядуванні, 

тобто тих, хто може нести цю відповідальність та притягувати до неї, а також 

тих, хто може лише притягувати до цієї відповідальності (бути інстанцією 

відповідальності), набагато ширше. Так, російський дослідник А.А. Сергєєв, 

критикуючи положення чинного Федерального закону «Про загальні принципи 

організації місцевого самоврядування в Російській Федерації», говорить про 

комплексний інститут конституційно-правової відповідальності органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування. Він вважає, що на сьогоднішній день 

у Російській Федерації відповідальність у місцевому самоврядуванні несе 

тільки вузьке коло суб'єктів – представницький орган місцевого 

самоврядування та головна посадова особа місцевого самоврядування. Причому 

така відповідальність наступає переважно у зв'язку з виданням незаконного 

нормативного акта (а раніше незаконність правозастосувальної діяльності була 

підставою для відповідальності). Крім того, відповідальність покладається не за 

видання правового акта, а за невиконання судового рішення про його 

скасування: це дає змогу прийняти той самий незаконний акт, але з іншою 

назвою, і чекати кілька місяців, поки суд не розгляне справу знову. 

У літературі поширена думка, що суб'єктами, які можуть нести 

відповідальність (у тому числі конституційно- та муніципально-правову), є 
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лише такі суб'єкти, які володіють деліктоздатністю, тобто здатністю нести 

юридичну відповідальність за свої протиправні вчинки. Від правильного 

вирішення питання про деліктоздатність кожного суб'єкта залежить законність 

застосування будь-якої юридичної відповідальності, включаючи й 

конституційно- та муніципально-правову. 

Говорячи про необхідність включення норм про муніципально-правову 

відповідальність до статусу кожного суб'єкта, видається, що відповідальність є 

проявом повинності, а вона є у кожного з суб'єктів муніципального права. 

Повинність присутня в обов'язках, у правах, повноваженнях. Через це при 

включенні муніципально-правової відповідальності до структури статусу 

суб'єктів муніципального права слід виділяти два типи існуючих муніципально-

правових відносин: відносини влади і відносини свободи, тобто прав людини 

стосовно влади (державної та муніципальної). У першому типі відносин 

повинна передбачатися відповідальність за правильне здійснення публічної 

влади, яку несуть органи державної влади й органи місцевого самоврядування, 

їхні посадові особи, а також відповідальність за порушення прав влади, яку 

несуть громадяни та організації. У сфері відносин свободи, своєю чергою, 

необхідно передбачати відповідальність за вторгнення у сферу свободи 

людини, яка покладається на державу, та відповідальність за дотримання меж 

прав і свобод громадян, а також відповідальність за правильне виконання 

обов'язків громадян, яка покладається на громадян. 

Даючи суб'єктну характеристику відповідальності в місцевому 

самоврядуванні, ми підтримуємо позицію тих дослідників, які вважають, що 

суб'єктами конституційної (а, отже, і муніципально-правової) відповідальності 

можуть бути всі суб'єкти конституційно-правових відносин, за виключенням 

народу даної держави, нації (етнічної групи) в цілому. Народ не може нести 

конституційну відповідальність, він – верховний суверен. Нація (етнічна група) 

також не підлягає конституційній відповідальності – вона володіє національним 

суверенітетом і має право визначати спосіб організації свого життя (у рамках 

прийнятої багатонаціональним народом конституції; в умовах 
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мононаціональної держави народ багато в чому має збіжність з єдиною, а, отже, 

компактно проживаючою нацією). У той самий час конституційну 

відповідальність може нести утворена етносом (нацією тощо) державно-

територіальна одиниця всередині даної держави (зокрема, автономна область). 

Наприклад, таку позицію займає Ж.І. Овсепян, яка вважає, що народ, нація не 

можуть бути суб'єктами конституційних правопорушень, враховуючи, що 

народ – джерело влади, а джерело влади не може нести у собі заперечення цієї 

влади. Певною мірою можна говорити лише про самовідповідальність народу, 

але така постановка питання переводить проблему у сферу соціальної 

відповідальності, змушує розділяти поняття «суспільство» і «народ», 

включаючи до останнього виборчий корпус або сукупність громадян, кожний з 

яких самостійно (індивідуально або колективно) несе конституційно-правову 

відповідальність. 

На нашу думку, в муніципальному праві деліктоздатністю володіють два 

види суб'єктів: індивідуальні та колективні. До індивідуальних належать: 

жителі-члени відповідних територіальних громад, які можуть перебувати у 

різних громадських станах (громадяни України, іноземці, біженці тощо); 

депутати представницьких органів місцевого самоврядування; посадові особи. 

Слід зазначити, що якщо питання про конституційну та муніципальну 

деліктоздатність депутатів і посадових осіб не викликає сумнівів, то питання 

про конституційну деліктоздатність людини і громадянина є дискусійним в 

юридичній літературі. Так, О. О. Майданник включає до кола суб'єктів 

конституційно-правової відповідальності фізичних осіб (громадян України, 

іноземців, осіб без громадянства). 

Діаметрально протилежну позицію займають вчені, які, заперечуючи 

конституційну деліктоздатність цих суб'єктів, вважають, що навіть порушення 

людиною конституційних обов'язків є підставою адміністративної, 

кримінальної чи цивільної відповідальності в конституційному праві, але не 

конституційно-правової. Оперуючи такими аргументами, вони вважають, що на 
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громадянина, якщо він не є посадовою особою, конституційно-правова 

відповідальність не поширюється. 

З цим навряд чи можна погодитися. Думається, що твердження 

прихильників останньої точки зору суперечать частині першій ст. 47 Закону 

України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 р. яка 

передбачає, що територіальна виборча комісія може прийняти рішення про 

відмову в реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського 

голови, кандидата у депутати із зазначенням мотивів відмови. Підставами для 

відмови в реєстрації громадянина як кандидата можуть бути певні порушення 

порядку висування кандидата на відповідну посаду, зокрема при складанні 

списків громадян України, які підтримали його кандидатуру, відсутність або 

надання претендентом у кандидати неправильних відомостей про себе, 

припинення громадянства України кандидата, визнання судом кандидата на 

посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати 

недієздатним, набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком 

суду за вчинення умисного злочину, виявлення територіальною виборчою 

комісією обставин, які позбавляють особу права бути обраною депутатом або 

сільським, селищним, міським головою. Наприклад, частиною 2 ст. 9 цього 

Закону передбачається, що депутатом, сільським, селищним, міським головою 

не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення 

умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у 

встановленому законом порядку. Відмова в реєстрації в даному випадку є 

мірою (санкцією) конституційно- та муніципально-правової відповідальності 

громадянина України, який знаходиться в особливому статусному (модусному) 

становищі кандидата на відповідну посаду, а не власне посадової особи. 

На користь позиції щодо наявності у громадян конституційної 

деліктоздатності свідчить й зарубіжний досвід. У ряді країн з метою зменшення 

абсентеїзму на виборах передбачається обов'язковий вотум, тобто 

конституційний обов'язок виборців прийняти участь у голосуванні. Так, згідно 
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зі ст. 49 Конституції Португальської Республіки «виборче право реалізується 

кожним особисто, здійснення його є громадянським обов'язком», а за ст. 43 

Конституції Італійської Республіки «голосування є особистим і рівним, вільним 

і таємним... Його здійснення є громадянським обов'язком». Щоправда, в Італії 

покарання за порушення цього конституційного обов'язку – виключно 

моральні, а в Австралії ледачому виборцю загрожує штраф, в Греції і Туреччині 

– навіть позбавлення волі. У Бельгії за неучасть у голосуванні на перший раз 

винесуть догану або накладуть невеликий штраф, на другий раз, якщо пройшло 

не більше шести років після першого, накладуть штраф значно більший, а якщо 

після першого разу пройшло від шести до десяти років, вивісять прізвище 

виборця у спеціальному списку на будівлі комунальної адміністрації за місцем 

проживання. В Аргентині особа, яка не з'явилася на вибори, не лише підлягає 

штрафу, а й позбавляється права протягом трьох років займати державні 

посади. Хоча більшість з означених санкцій не є конституційно-правовими, їх 

кореспондування відповідному конституційному правообов'язку громадянина 

брати участь у виборах свідчить про наявність конституційної та муніципальної 

деліктоздатності у даної категорії суб'єктів. 

Колективними суб'єктами, які мають конституційно- та 

муніципально-правову деліктоздатність є: 

територіальні громади; 

органи державної влади; 

представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування; 

органи самоорганізації населення; 

об'єднання громадян, інші соціальні утворення (комітети та комісії 

представницьких органів; виконавчі апарати, президії районних і обласних рад; 

виборчі комісії тощо). 

У свою чергу, можлива й інституційна та внутрішньовидова 

диференціація відповідальності в місцевому самоврядуванні. Як приклад 

візьмемо відповідальність у муніципальному виборчому та референдумному 

праві. Так, залежно від суб'єктного складу, а також від індивідуальних 
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особливостей підстав і правового змісту санкцій відповідальність можна 

поділяти на колегіальну публічно-правову відповідальність – відповідальність 

виборчих комісій, комісій з проведення місцевого референдуму, виборчих 

об'єднань, виборчих блоків, а також індивідуальну публічно-правову 

відповідальність – відповідальність претендентів в кандидати, зареєстрованих 

кандидатів, посадових осіб і членів виборчих комісій (комісій з місцевого 

референдуму), офіційних спостерігачів, довірених осіб кандидатів, журналістів 

та інших учасників виборчого процесу. 

Слід констатувати, що на сучасному етапі відкритим і абсолютно не 

розробленим є питання про конституційно- та муніципально-правову 

відповідальність територіальних громад (згідно з чинним законодавством 

конституційно-правову відповідальність несуть лише органи та посадові особи 

місцевого самоврядування – ст. 144 Конституції України). Остання, як цілком 

справедливо вважає В. В. Кравченко, пов'язана з невизначеністю юридичного 

статусу територіальної громади. 

Що ж стосується держави, то питання про наявність або відсутність в неї 

деліктоздатності є достатньо спірним в літературі. Зокрема, у 80-ті роки думка 

про відсутність в держави (так само як і в народу, нації) деліктоздатності 

висловлювалась Т.Д. Зражевською, хоча пізніше вона визнала деліктоздатність 

держави. По суті аналогічної думки дотримується і вітчизняний вчений-

конституціоналіст В. М. Шаповал, який зазначає, що конституційно-правовій 

відповідальності підлягають усі суб'єкти конституційного права, крім держави 

в цілому. 

Ми повністю солідарні з думкою тих учених, які вважають, що держава є 

самостійним суб'єктом конституційно- та муніципально-правової 

відповідальності. Даний вид відповідальності поширюється на державу як 

суб'єкт муніципального права. Адже, якщо бути до кінця послідовним, то 

самостійними суб'єктами відповідальності в місцевому самоврядуванні слід 

визнавати не лише органи державної влади, а й державу в цілому. Держава 

повинна нести муніципально-правову відповідальність у всіх випадках, коли 
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вона не виконує офіційно прийнятих на себе зобов'язань, якщо внаслідок цього 

було нанесено шкоду будь-кому. Передусім усе це стосується діяльності із 

захисту прав і свобод людини і громадянина. Такий висновок випливає, 

зокрема, з аналізу ст. 3 Конституції України, в якій закріплено, що утвердження 

і забезпечення прав і свобод людини і громадянина (в тому числі і права на 

місцеве самоврядування) є головним обов'язком держави. Тому невиконання 

покладених на себе державою обов'язків у цій галузі має вести за собою її 

відповідальність. 

Згідно із ст. 56 Основного Закону кожен має право на відшкодування за 

рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і 

службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Держава відповідає 

також за рішення судів, які прийняті з порушенням законів і завдали шкоди 

громадянам. 

У даному разі йдеться не тільки про цивільно-правову відповідальність. 

Хоча, безумовно, питання про відшкодування державою шкоди не є виключно 

питанням конституційно- та муніципально-правової відповідальності, воно 

повною мірою свідчить про наявність у держави деліктоздатності. Крім того, 

незаконні дії (або бездіяльність) органів державної влади та її посадових осіб 

повністю можна віднести до питання конституційної та муніципальної 

відповідальності. У зв'язку з цим, вважаємо, що при порушенні обов'язків з 

боку держави має наступати не тільки цивільно-правова, а й конституційна та 

муніципальна відповідальність, якщо наявне здійснення публічних функцій з 

боку держави. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, аналіз Конституції України та профільного законодавства про 

місцеве самоврядування дозволяє назвати такі суб'єкти відповідальності в 

місцевому самоврядуванні: держава, органи державної влади, територіальні 

громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування, депутати, органи 

самоорганізації населення, громадські об'єднання, виборчі комісії, фізичні 
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особи-члени територіальних громад тощо. Вважаємо, що всі суб'єкти 

муніципального права та муніципально-правових відносин можуть бути 

суб'єктами відповідальності в місцевому самоврядуванні. Суб'єкти 

відповідальності в місцевому самоврядуванні потенційно збігаються з 

суб'єктами муніципально-правових відносин. Іншими словами, якщо суб'єкт 

права володіє муніципальними правами та несе обов'язки у сфері місцевого 

самоврядування, то він – суб'єкт відповідальності в місцевому самоврядуванні. 

ІІІ. САНКЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Характерною рисою відповідальності в місцевому самоврядуванні, яка 

відрізняє її від інших видів відповідальності, є специфіка її санкцій. Санкція – 

обов'язковий елемент відповідальності в муніципальному праві. На нашу 

думку, слід критично ставитися до пануючого раніше у літературі підходу, 

згідно з яким у конституційного та муніципального права немає санкцій і тому 

реалізація їх норм забезпечується санкціями інших галузей права: 

кримінального, адміністративного та частково цивільного. 

Санкцією, в точному розумінні цього слова слід називати лише закладену 

в юридичній формі можливість (загрозу) примусу у відношенні до зобов'язаної 

особи на випадок невиконання нею обов'язку. Саме санкція вказує на ті 

несприятливі наслідки (правові втрати, обтяження, правові позбавлення та 

ущемлення матеріального або юридичного характеру), які наступають (можуть 

наступити) для суб'єктів муніципально-правових відносин у процесі 

неадекватної реалізації (діяльності або бездіяльності) ними своїх прав у сфері 

місцевого самоврядування. Таким чином, відповідальність виступає як форма 

реалізації відповідної санкції, а санкція – мірою цієї відповідальності. 

Визнаючи існування муніципально-правових санкцій, необхідно 

зазначити, що вони відіграють специфічну роль, яка зумовлена суб'єктно-

об'єктними характеристиками муніципальних правовідносин. Головне 

призначення муніципально-правових санкцій – організуюче, стимулююче, 

виховальне, превентивне (профілактичне). Можливість реального застосування 
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санкцій існує як остання міра, необхідні муніципально значущі результати 

досягаються переважно правовими та організаційними засобами, практичною 

діяльністю суб'єктів самоврядних відносин. Для муніципально-правових 

санкцій характерні й особливі суб'єкти, які їх застосовують. Це або 

безпосередньо територіальні громади, або органи та посадові особи місцевого 

самоврядування чи органи державної влади. 

Санкціям у муніципальному праві притаманні певні особливості. По-

перше, вони застосовуються лише у зв'язку з необхідністю забезпечення 

належного виконання муніципально-правових норм. Даний момент 

обумовлений тим, що деякі порушення муніципально-правових норм помітні не 

відразу, їм передує одночасне порушення норм іншої галузі права. Але поряд з 

цим порушенням обов'язково наявне порушення норм муніципального права. 

Наприклад, депутат місцевої ради скоїв злочин. При цьому він порушив не 

тільки норму Кримінального кодексу, а й відповідні норми муніципального 

законодавства, які вимагають від нього певної поведінки (норми законів «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»). І 

саме за останнє порушення застосовується така санкція, як дострокове 

припинення депутатського мандату. 

По-друге, муніципально-правова санкція існує не як санкція будь-якої 

однієї норми муніципального права. Переважно це узагальнена санкція, яка 

застосовується за порушення системи норм муніципального права. Так, 

наприклад, відкликання депутата місцевої ради є санкцією ряду або всіх тих 

норм, які встановлюють обов'язки депутата. 

Наступною характерною рисою муніципально-правових санкцій є те, що 

вони застосовуються не лише в разі порушення суб'єктом муніципально-

правових відносин юридичного закону, а й у разі якщо поведінка, діяльність 

(дія або бездіяльність) вказаних суб'єктів порушує норми моралі чи є невинною 

з формально-юридичної точки зору (наприклад, здійснення аморального 

проступку або коли про посадову особу чи депутата місцевого самоврядування 

можна сказати, що вони «не впоралися з обов'язками», «не виправдали довіри» 
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тощо). Дана риса муніципально-правових санкцій обумовлена тим, що вони 

певною мірою є проявом політико-правової відповідальності суб'єктів 

конституційних відносин, межі яких визначаються не тільки юридичними 

нормами, а й політико-ідеологічними, моральними, організаційними 

чинниками. Наявність означених моментів безумовно підсилює суспільну 

значущість муніципально-правових санкцій, а їх застосування безумовно 

слугуватиме підвищенню результативності діяльності суб'єктів муніципальних 

відносин в процесі вирішення питань місцевого значення. 

До основних (власно муніципально-правових) санкцій, зокрема, належать 

такі. 

1. Дострокове позбавлення (зміна) конституційного статусу органу 

місцевого самоврядування, органу державної влади, їх посадових осіб, 

громадського об'єднання тощо. Наприклад, дострокове припинення 

повноважень органів місцевого самоврядування або сільського, селищного, 

міського голови. Так, за ст. 75 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 

територіальна громада в будь-який час може достроково припинити 

повноваження органів і посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони 

порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи 

громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень. Стаття 

80 даного Закону встановлює, що повноваження органу самоорганізації 

населення можуть припинятися достроково в разі невиконання рішень 

сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її створення) ради, її 

виконавчого комітету, загальних зборів громадян або невиконання своїх 

повноважень. Аналогічна, по суті, за своєю природою санкція, однак стосовно 

посадової особи виконавчої влади, передбачена ст. 72 цього Закону, за якою 

районна, обласна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру 

голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент 

України приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь. Якщо 

недовіру голові районної, обласної державної адміністрації висловили не менш 

як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент 
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України приймає рішення про відставку голови місцевої державної 

адміністрації. Дострокова зміна конституційного статусу може застосовуватися 

й щодо виборчих комісій. Так, відповідно частини третьої ст. 28 Закону 

України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» повноваження відповідної 

територіальної, дільничної виборчої комісії у разі порушення комісією 

Конституції та законів України можуть бути достроково припинені органом, 

який її утворив, або за рішенням суду в установленому законом порядку. 

Аналізуючи даного роду санкції, О.О. Кутафін зазначає, що відставка 

посадової особи як міра конституційної відповідальності іноді є близькою до 

дисциплінарної відповідальності як за формою, так і за порядком застосування. 

Однак, відмінність полягає в тому, що дисциплінарна відповідальність 

застосовується за порушення трудової дисципліни, невиконання завдань, а 

конституційно-правова має більш широкий арсенал підстав. 

Також як відносно самостійну міру конституційно-правової 

відповідальності білоруський вчений Г. А. Василевич розглядає саморозпуск 

органу місцевої влади, проводячи паралель з явкою з повинною або 

добровільним відшкодуванням збитків. 

2. Ліквідація конституційного порушення, зокрема визнання 

неконституційними актів або їх окремих положень, зупинення дії актів органів 

і посадових осіб місцевого самоврядування та органів і посадових осіб 

державної влади. Так, відповідно до п. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» рішення сільської, селищної, міської ради у 

п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, 

селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради з 

обґрунтуванням зауважень; згідно з п. 7, у разі незгоди сільського, селищного, 

міського голови (голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого 

комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і 

внести це питання на розгляд відповідної ради; за п. 9 рішення виконавчого 

комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів 
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ради, можуть бути скасовані відповідною радою; за п. 10 цієї статті акти 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої 

невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в 

судовому порядку. 

У Законі України «Про органи самоорганізації населення» встановлено, 

що рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному 

законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, 

зупиняються відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті (в 

разі її створення) радою з одночасним зверненням до суду про скасування 

такого рішення. 

Також, відповідно до п. 26 ч. 2 ст. 26 Конституції АРК до відання 

Верховної Ради АРК належить зупинення дії постанов і розпоряджень Ради 

міністрів АРК з питань виконання державних функцій і повноважень у 

випадках, якщо вони суперечать Конституції України і законам України, актам 

Президента України і Кабінету Міністрів України, Конституції АРК і 

нормативно-правовим актам Верховної Ради АРК, з одночасним зверненням до 

Президента України про їх скасування. 

Водночас Верховна Рада АРК наділена правом скасування постанов і 

розпоряджень Ради міністрів АРК з питань, віднесених до відання АРК, у разі, 

якщо вони суперечать Конституції України, Конституції АРК, законам України 

і нормативно-правовим актам Верховної Ради АРК. 

3. Визнання недійсним юридично значущого результаті (анулювання 

юридичних результатів тих чи інших конституційно- та муніципально-

правових дій). Дана санкція зустрічається у сфері відносин по виборах депутатів 

або виборних посадових осіб місцевого самоврядування: скасування 

результатів голосування, визнання виборів недійсними, касація повноважень 

депутатів і т. ін. На своєрідний характер даної міри відповідальності ще 1975 р. 

звертав увагу С. А. Авак'ян, який зазначав, що «порушення закону про вибори 

депутата тягне касування виборів. Воно може розглядатися як міра 

державноправової відповідальності тих учасників державноправових відносин, 
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які не забезпечили (хоча й зобов'язані були забезпечити) належне проведення 

виборів. Анулювання результатів державно-правових дій може бути доповнено 

іншими мірами, зокрема оновленням складу органу (наприклад, тієї ж виборчої 

комісії)». 

4. Відкликання депутата місцевої ради виборцями. В юридичній 

літературі дана міра тривалий час визнається як санкція, для чого, на наш 

погляд, є всі підстави. Відкликання є мірою впливу, що застосовується у 

відношенні до депутата як суб'єкта муніципально-правових відносин. 

Призначення цієї міри – організуюче-превентивне: депутат зобов'язаний 

певним чином виконувати свої обов'язки, а в противному разі його можуть 

відкликати. Саме відкликання, поза всякого сумніву, – негативна оцінка 

поведінки депутата. Згідно із законодавством України, повноваження депутата 

місцевої ради припиняються достроково в разі відкликання депутата виборцями 

в установленому порядку (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону «Про статус депутатів місцевих 

рад»). Закріплення цієї санкції обумовлено тим, що у своїй діяльності депутат 

несе відповідальність, насамперед, перед виборцями. Він зобов'язаний 

підтримувати постійний зв'язок зі своїми виборцями, систематично, не рідше 

одного разу на місяць, вести особистий прийом громадян, звітувати (не рідше 

одного разу на рік) про свою роботу перед територіальною громадою на зборах 

виборців за місцем їх трудової діяльності чи проживання. Підставами для 

відкликання виборцями обраного ними депутата представницького органу 

місцевого самоврядування можуть бути: 

порушення депутатом положень Конституції і законів України, що 

встановлено судом; 

пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань 

ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин 

рішень і доручень ради та її органів; 

невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і 

положенням його передвиборної програми. 
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5. Дострокове припинення повноважень депутата за рішенням 

представницького органу. Дана санкція може застосовуватися у зв'язку з 

набранням чинності обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено 

до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (п. 1 ч. 2 ст. 5 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад»). Слід зазначити, що позбавлення за 

рішенням представницького органу місцевого самоврядування повноважень не 

означає, що таке рішення приймається тільки тому, що у зв'язку з судовим 

вироком депутат позбавляється фактичної можливості виконувати свої 

обов'язки. Головне в даному випадку полягає в тому, що, здійснивши злочин, 

депутат втрачає саме право продовжувати здійснення депутатських 

повноважень. Він порушує одночасно і кримінальний закон, і норму 

муніципального права, яка зобов'язує депутата в своїй діяльності керуватися 

Конституцією України та чинним законодавством. Тому депутат у таких 

випадках несе подвійну відповідальність: і як депутат (позбавлення мандату), і 

як фізична особа (кримінальне покарання). 

6. Дисциплінарні санкції. Можна виділити таку систему засобів 

муніципально-дисциплінарного впливу: попередження про позбавлення слова, 

позбавлення слова з обговорюваного питання, усунення із зали засідання, 

утримання з місячної депутатської винагороди певної суми, догана, порушення 

питання про відкликання. Так, щодо попередження про позбавлення слова та 

позбавлення слова – це дві міри, які послідовно накладаються на депутата. По 

суті, це дві міри, які пов'язані зі змістом депутатського виступу: якщо в ньому 

містяться некоректні висловлення, образи, заклики до насильницьких дій, 

відхилення від теми обговорення тощо.  

7. Майнові санкції. Так, відповідно до ст. 77 Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні», шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у 

результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого 

самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в 

результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб 
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місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, 

встановленому законом. 

8. Процесуальні санкції містяться в регламентах різних місцевих рад у 

разі порушення процесуальних норм. Так, відповідно до п. 24.11 ст. 24 

Регламенту Київської міської ради XXIV скликання, рішення Київради (крім 

процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного 

засідання ради, крім випадків, встановлених Регламентом. У разі порушення 

цієї вимоги прийняте рішення є недійсним. 

9. Обмеження (позбавлення) або призупинення спеціального чи загального 

статусу фізичної особи-члена територіальної громади. Даного роду санкції 

можуть застосовуватися в зв'язку з певними протиправними діями громадян. 

Так, згідно ч. 3 ст. 7 Закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», у 

референдумах не беруть участі особи, які тримаються в місцях позбавлення 

волі. Дана санкція є тимчасовим обмеженням з боку держави деяких 

правомочностей громадян України. Також у ряді випадків обмеження прав і 

свобод використовується не тільки для впливу на правопорушників, а й для 

попередження правопорушень. Наприклад, за ст. 64 Конституції України, в 

умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі 

обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Аналогічну 

норму містить Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 якого 

передбачається можливість обмеження прав місцевого самоврядування в 

умовах надзвичайного чи воєнного стану. 

Щодо «санкцій» в механізмі відповідальності територіальних громад, то 

несприятливі наслідки неумілості, пасивності, утриманства саме й виступають 

у вигляді низького рівня соціальних благ (на рівні гарантованого державою 

мінімального рівня соціальних послуг на душу населення в межах усієї 

території України), нездорового й некомфортного середовища, високого рівня 

криміналізації суспільства тощо. У цьому механізмі немає нічого нового. 

Практично таку саме відповідальність несе й підприємець. Адже бізнес 

здійснюється під свою відповідальність – відповідальність власника, 
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індивідуального або колективного. Якщо «справи не йдуть», власник може 

стати банкрутом. І для нього це найсуворіша санкція, міра відповідальності. 

Зазначимо, що відповідальність територіальних громад, як і інших 

соціальних спільностей, завжди регулювалася правовими нормами досить 

обмежено. Здебільшого така регламентація обмежувалася цільовими 

установками активніше брати участь в суспільно-політичному житті, сприяти 

соціально-економічному розвитку території і т. ін. На це ще в 1991 р. звертав 

увагу російський дослідник І.В. Видрін, за словами якого в поняття 

відповідальності територіальних колективів вкладався позитивний смисл, 

переважно морального, а не правового характеру. 

Слід констатувати, що означена проблема залишається абсолютно не 

розробленою ні в теорії муніципального права, ні тим більше у законодавстві. 

Але саме вона повинна привернути до себе особливу увагу, враховуючи, що без 

її вирішення не можна вести мову про цілісний механізм місцевого 

самоврядування. Повністю підтримуючи І.В. Видріна в тому, що 

відповідальність є важливим елементом конституційно-правового статусу 

територіальних громад, вважаємо, що доцільним було б введення у правовий 

механізм функціонування місцевого самоврядування поняття «банкрутства» 

територіальної громади. Одночасно слід встановити спеціальну процедуру 

оголошення або самооголошення «банкрутства місцевого самоврядування». 

Держава в особі спеціальних органів (наприклад, адміністративних судів) 

повинна з'ясувати, чим було спричинено «банкрутство» територіальної 

громади, чи була надана їй своєчасна й достатня допомога. Якщо з'ясується, що 

«банкрутство» породжено суто суб'єктивними чинниками (необміркованими 

рішеннями, пасивністю), то, можливо, на певний період (наприклад, на період 

до проведення чергових місцевих виборів) на території даної місцевої 

співдружності запровадити централізоване (агентське) управління. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Резюмуючи, зазначимо, що в даний час питання відповідальності в 

місцевому самоврядуванні, насамперед її санкцій, у вітчизняному законодавстві 
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вирішуються настільки неповно й суперечливо, що іноді перенесення цієї 

відповідальності із сфери формально-юридичної до сфери практичної є 

проблематичним і фактично нереальним. Усе це свідчить про те, що система 

санкцій, які використовуються для захисту норм муніципального права, 

потребує вдосконалення, поповнення їх арсеналу, зокрема за рахунок 

конституювання, таких «радикальних» санкцій, як «банкрутство місцевого 

самоврядування», так і запровадження таких «м'яких» санкцій конституційно-

правової відповідальності, як конституційний штраф. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Таким чином, підставою відповідальності в місцевому самоврядуванні 

можуть бути і аморальні проступки. Це правило закріплене в законодавстві 

деяких країн. Загальне формулювання «не виправдав довіри» або «здійснив дії, 

недостойні звання» – це, можливо, і здійснення саме аморального проступку. 

Так, наприклад, за згаданою раніше ст. 37 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» у редакції 2002 p., однією з підстав для відкликання 

депутата було «систематичне порушення депутатом місцевої ради норм 

депутатської етики». Хоча слід зазначити, що не завжди в законі чітко 

зафіксовані моральні підстави відповідальності. У більшості випадків це 

правило лише визнається практикою, є конституційним звичаєм. Можливо цим 

і керувався законодавець, коли виключив з числа підстав відкликання депутата 

місцевої ради «етичні» моменти. 

2. Аналіз Конституції України та профільного законодавства про місцеве 

самоврядування дозволяє назвати такі суб'єкти відповідальності в місцевому 

самоврядуванні: держава, органи державної влади, територіальні громади, 

органи та посадові особи місцевого самоврядування, депутати, органи 

самоорганізації населення, громадські об'єднання, виборчі комісії, фізичні 

особи-члени територіальних громад тощо. Вважаємо, що всі суб'єкти 

муніципального права та муніципально-правових відносин можуть бути 

суб'єктами відповідальності в місцевому самоврядуванні. Суб'єкти 

відповідальності в місцевому самоврядуванні потенційно збігаються з 

суб'єктами муніципально-правових відносин. Іншими словами, якщо суб'єкт 

права володіє муніципальними правами та несе обов'язки у сфері місцевого 

самоврядування, то він – суб'єкт відповідальності в місцевому самоврядуванні. 

3. В даний час питання відповідальності в місцевому самоврядуванні, 

насамперед її санкцій, у вітчизняному законодавстві вирішуються настільки 

неповно й суперечливо, що іноді перенесення цієї відповідальності із сфери 
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формально-юридичної до сфери практичної є проблематичним і фактично 

нереальним. Усе це свідчить про те, що система санкцій, які використовуються 

для захисту норм муніципального права, потребує вдосконалення, поповнення 

їх арсеналу, зокрема за рахунок конституювання, таких «радикальних» санкцій, 

як «банкрутство місцевого самоврядування», так і запровадження таких 

«м'яких» санкцій конституційно-правової відповідальності, як конституційний 

штраф. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Довести до студентів, що найважливішою складовою роботи 

представницьких органів місцевого самоврядування є їх правова діяльність. У 

процесі здійснення своїх завдань, функцій і компетенції місцеві ради 

приймають нормативно-правові акти, визначені законом про місцеве 

самоврядування в Україні (рішення відповідної ради) з метою регулювання 

суспільних відносин, які забезпечуються організаційною, виховною, а в деяких 

випадках – і примусовою діяльністю. 

ВСТУП 

 

У нових умовах функціонування економіки значущість міст ще більше 

зростає. Вони зміцнюють свій статус центрів розвитку ринкових відносин, 

оскільки тут сконцентровано ринки засобів виробництва та предметів 

споживання, знань, праці, валют, цінних паперів. 

Попри окремі здобутки у сфері реформування української економіки та 

суспільного розвитку, в містах залишається невирішеними такі проблеми: 

високий рівень безробіття; поглиблення диференціації населення за рівнем та 

якістю його життя; брак житла; нераціональне використанням обмежених 

ресурсів та спад у промисловості; перевантаження вулиць автотранспортом; 

загальне незадоволення ситуацією; неможливість суспільства контролювати дії 
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влади та інше. Серед причин, що обумовили такий стан справ, слід виділити 

патерналізм значної частини населення, прагнення бізнес-структур отримати 

надприбутки, низьку ефективність діяльності органів місцевого 

самоврядування та відсутність дієвих механізмів державного регулювання 

розвитком міст. Виправити наявну ситуацію можна за рахунок формування та 

реалізації національної стратегії розвитку міст. 

І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ МІСТ 

 

Розвиток міст є безперервним процесом, який має здійснюватись 

системно, тобто у відповідності до заздалегідь прийнятої стратегії – 

«документу, який закріплює перелік довгострокових дій, які позитивно 

сприймає більшість населення, для досягнення публічно обговорених і 

сприйнятих суспільством цілей. Крім того, вона має спиратись на наявний у 

країни потенціал й ураховувати тенденції його розвитку у світлі глобальних 

трансформаційних процесів. «Розробка стратегії здійснюється поетапно, 

кожних з яких є по-своєму важливим, а тому потребує створення передумов для 

його успішного проходження». 

Так, зокрема, Н. Копилова припускає декілька стратегій розвитку міста, а 

саме: 

1) на базі та в межах певної державної програми. Між тим, у даному разі є 

великий ризик втрати місцевої специфіки, неврахування особливостей 

конкретного міста; 

2) через індивідуальне вирішення проблем кожного мешканця міста, 

створення умов для самореалізації кожного. Проте така стратегія є цінною 

тільки для тих членів громади, хто має можливості сам себе забезпечувати; 

3) через соціальний розвиток, який забезпечується самою громадою. 

Однак у даному разі великим є ризик невирішення багатьох нагальних проблем 

через відсутність належних ресурсів і неможливість залучення зовнішніх 

ресурсів; 
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4) інтегральний підхід, що поєднує різні стратегії за рахунок 

використання потенціалу територіальної громади та конкретного громадянина, 

на основі раціонального поєднання державних, регіональних й місцевих 

інтересів і потенціалів. Потенціал представляється прихованим ресурсом, що 

може бути збільшеним та реалізованим під час певних спільних і 

скоординованих дій. З урахуванням доцільності використання саме 

інтегрального підходу стратегія соціального розвитку міста має розроблятися, 

плануватися і реалізоуватися спільними зусиллями всіх місцевих «агентів 

змін». 

Натомість Г. Машкова вважає, що для розвитку міст можуть бути 

застосовані різні стратегії, а саме: 

– корпоративні (вертикальної інтеграції; кластерного управління); 

– базові (мінімізації витрат; інновацій); 

– глобальні (диверсифікованості); 

– функціональні (наступальні; оборонні; лідера). 

Засади розроблення, затвердження та виконання стратегій (державних 

цільових програм) визначено Законом України «Про державні цільові 

програми» від 18 березня 2004 р. № 1621-IV. 

Цілями розроблення стратегії зазвичай називають такі: 

– формування загального розуміння змін, що відбуваються в економіці, і 

єдиної позиції стосовно них; визначення напрямів розвитку економіки міст; 

– з’ясування в ході обговорень і обміну інформацією найімовірніших дій 

державних, громадських і приватних організацій у сфері економічної політики; 

– створення рамок для спільної роботи мешканців міст, локальних громад 

за місцем проживання і підприємств, спрямованої на зміцнення економічного 

потенціалу міст; 

– сприяння суб’єктам економічної політики в прийнятті ними конкретних 

рішень, що дозволяють підвищити цілеспрямованість та скоординованість дій. 

По мірі зміни соціально-економічної, політичної та інших ситуації в 

країні (світі) і зважаючи на результативність здійснюваних заходів, у 
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розроблену Стратегію вносять корективи (зокрема щодо її цілей чи механізмів 

реалізації), спрямовані на усунення нових викликів та забезпечення 

максимального використання наявних можливостей. 

Під час розробки та реалізації Національної стратегії розвитку міст (далі – 

Стратегії) слід дотримуватись наступних рекомендацій: 

а) мати достатню кількість ресурсів, необхідних не лише для збирання, 

обробки й аналізу достовірної інформації, а й для своєчасного і у повному 

обсязі виконання затвердженого плану заходів; 

б) центральні органи виконавчої влади мають своєчасно та якісно 

виконувати покладені на них завдання; 

в) етапи та терміни реалізації стратегії мають бути узгоджені з 

відповідною діяльністю органів державної влади у попередні періоди, а заходи 

– з наявним ресурсним потенціалом і чинною нормативно-правовою базою 

(яка, за необхідності, може коригуватись); 

г) делеговані повноваження мають знаходитися в межах компетенції 

відповідних органів та установ. Важливо, щоб конкретні виконавці отримали 

достатньо інформації про зміст стратегії, їхні права і обов’язки, систему 

мотивації та відповідальності. Варто також подбати про навчання персоналу і 

усвідомлення ними особистої причетності до процесу її реалізації, належне 

матеріально-технічне забезпечення й процедуру додаткових узгоджень; 

д) структурно-функціональне забезпечення територіальних органів 

виконавчої влади потребує подальшого вдосконалення: скорочення 

(підпорядкування їх іншим відомствам) тих відділів, які дублюють виконання 

певних функцій або мають спільні риси; уточнення компетенції кожного 

структурного підрозділу та кожної посадової особи. 

Розробка Стратегії передбачає такі етапи: 

1. Аналіз основних соціальних проблем, визначення потреб та інтересів 

членів територіальної громади – цілеспрямоване визначення стану соціальної 

сфери в місті.  
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Під час такого аналізу з’ясовуються проблеми, що характерні для міста в 

цілому, окремих соціальних груп, районів міста тощо. З точки зору визначення 

потреб населення важливо виявити не тільки кількісні, але і якісні 

характеристики нинішнього рівня їх задоволення, тобто: повноту; рівень їх 

відтворення; комплексність (поєднання одних потреб з іншими). 

2. Визначення сильних і слабких сторін існуючої соціальної політики – на 

основі аналізу результатів виконання попередніх аналогічних програм 

необхідно виявити причини успіхів і провалів попередніх кроків щодо 

управління соціальним розвитком. Надалі необхідно проаналізувати переваги 

та недоліки соціальної політики міста на підставі таких об’єктивних даних: 

а) стан людських ресурсів (статевовікова структура населення, його 

національний склад, міграція, чинники зростання населення, рівень освіти, 

професійний склад зайнятих, рівень і динаміка безробіття, доходи, рівень 

заробітної платні, продуктивність праці, рівень і динаміка фізичного і 

психічного здоров’я, тривалості життя тощо); 

б) стан економічних ресурсів (які галузі превалюють; які виробництва 

розвиваються швидше; обсяг та структура інвестицій тощо); 

в) стан інфраструктури (наявність і якість житла, наявність і стан об’єктів 

комунальної власності, розвиток транспорту і зв’язку тощо); 

г) стан управління містом (особливості вирішення соціальних проблем, 

особливості чинної структури управління, характер відносин органів влади з 

населенням); 

д) стан комунальних соціальних об’єктів (заклади освіти, медицини). 

3. Аналіз зовнішнього середовища та умов, у межах яких планується 

реалізація стратегії. Ураховуються вертикальні (з державними інституціями) і 

горизонтальні (із сусідніми територіальними несприятливі громадами) зв’язки; 

виділяються сприятливі чинники їх розвитку (географічні, ресурсні, екологічні, 

демографічні, історичні та ін.); проводиться системний аналіз можливостей і 

загроз зовнішнього соціально-економічного середовища; аналізуються 

національні на регіональні програми соціального та економічного розвитку, 
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визначається місце та можливості міської стратегії в контексті співвідношення 

з цими програмами. 

4. Визначення цілей розвитку (бажаний результат процесу соціального 

розвитку на конкретний період). 

5. Використання старих і формування нових місцевих переваг. 

6. Розробка концепції соціального розвитку. На цьому етапі робляться 

поточні висновки про цілі соціального розвитку регіону, визначаються чинники 

і механізми розвитку з урахуванням нових тенденцій соціально-економічного 

розвитку міст, місцевих особливостей і особливостей сучасного етапу розвитку 

соціальної політики держави в цілому 

7. Розробка плану конкретних дій і здійснення Стратегії. При цьому 

вельми важливим аспектом його складання може стати аналіз балансу вигод і 

витрат, пов’язаних з його здійсненням. 

8. Аналіз ефективності і результативності, коригування цілей і методів їх 

досягнення. Моніторинг і оцінка діяльності допомагають упевнитися в тому, 

що програми є ефективними, і їх реалізація йде у заданих параметрах, а також 

встановити, чи є необхідність в їх коригуванні. 

Реалізація Стратегії передбачає регламентацію таких основних 

організаційно-технічних аспектів: пошук зацікавлених юридичних і фізичних 

осіб, матеріальних і фінансових ресурсів; підготовка і ухвалення (на 

відповідних рівнях) нормативних і директивних документів, необхідних для 

проведення перетворень; формування сприятливої громадської думки, 

забезпечення матеріальної і моральної зацікавленості кожної людини, яка може 

вплинути на досягнення кінцевих результатів; створення організаційних 

структур реалізації проектів, навчання фахівців роботі в нових умовах; 

контроль за виконанням планів і програм. 

Структура Стратегії: 

1) Описово-аналітична частина. Містить дані про: географічне 

розташування;  
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ландшафтні особливості рельєфу; природні ресурси територіальної 

громади; кліматичні умови (температурні режими, опади, вологість повітря, 

вітри тощо); характеристику ґрунтів та гідрологію; корисні копалини; 

адміністративний поділ громади та місце громади в системі чинного 

територіального поділу; екологічну ситуацію на території громади; 

демографічні характеристики територіальної громади; трудові ресурси 

громади; особливості соціально-економічного розвитку у виробничій і в 

невиробничій сферах (мережа об’єктів, характеристика її функціонування); 

політичну ситуацію на території громади; фінансово-бюджетну ситуацію на 

території громади; заможність громади та її ділову активність. Інформаційні 

матеріали, на основі яких формується описово-аналітична частина 

стратегічного плану, можуть бути представлені у формі анкет, планшетів, карт, 

текстових документів, інформації на магнітних та електронних носіях тощо. 

Окрім постійної інформації про стан територіальної громади за певний період 

часу, в процесі стратегічного планування можуть використовуватися дані про 

динаміку розвитку територіальної громади за різні періоди, конкретні для 

визначеного показника. 

2) SWОТ-аналіз. Його результати слід зважено використати під час 

розробки та реалізації національної стратегії розвитку міст, що має стати 

дієвою запорукою не лише успішного її формування, а й результативної 

реалізації у майбутньому. 

3) Визначення перспективних видів господарської діяльності, які можуть 

забезпечити в майбутньому розвиток міста. 

4) Бачення майбутнього. 

5) Формулювання стратегічної мети та її складових. При цьому слід 

ураховувати відповідність передбачених проектів і програм новому рівню 

законодавчої бази, виконанню міського бюджету, наявним ресурсам та 

резервам. 

6) Формування «дерева цілей», тобто визначення основних напрямів і 

«тематичних блоків» реалізації стратегічної мети. 
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7) Плани і проекти, які забезпечують реалізацію «дерева цілей». 

На підставі аналізу досвіду стратегічного управління міст Європи можна 

запропонувати наступні принципи розробки і реалізації Стратегії: принцип 

діяльності органів міського самоврядування в інтересах суспільно визнаних 

цілей і напрямків; принцип коректування цілей і напрямків розвитку міста; 

принцип суспільного партнерства і взаємодії органів міського самоврядування з 

жителями міста, громадськими організаціями, бізнесом, наукою; принцип 

трансформації стратегії в конкретні програми і поточні плани заходів (єдність 

між стратегією і тактикою в розвитку міста). 

Відповідно до обраного сценарію і масштабів його реалізації, об’єктивно 

формулюються вимоги до якості людських ресурсів, управлінської, фінансової, 

транспортної інфраструктури міста, вимоги щодо змін у системі управління 

розвитком, змін в інвестиційній політиці та політиці взаємодії місцевої влади із 

зовнішнім середовищем. Це формує алгоритм поведінки місцевої влади. 

Представники виконавчої влади та її апарат лишаються головним 

джерелом інформації як на етапі ініціювання стратегічних рішень, так і на 

стадії контролю за їх виконанням. У такому контексті засоби посилення 

ефективності прийняття рішень можуть бути такими: 

– спеціальне вивчення проблем, що дозволить запропонувати певні цілі та 

рівні обслуговування; 

– прив’язка стратегічних рішень, цілей і рівнів обслуговування до 

бюджетного процесу; 

– використання досвіду громадян, наприклад, через спеціальні групи або 

громадські контрольні групи; 

– уникнення втягнення в рутинну адміністративну роботу і, відповідно, 

недопущення втручання виконавчої влади в повсякденні питання ради, що 

призвело б до втрати часу, необхідного для розробки політичних рішень; 

– вимога до виконавчої влади подавати інформацію у формі, яка 

відповідає сучасним вимогам; 
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– створення річного календарного плану розробки стратегічних рішень, 

що допоможе спростити вирішення довготермінових проблем і виконання 

радою своїх функцій. Наприклад, кошторис поточних витрат, кошторис 

капіталовкладень, перевірка виконавчих органів, уточнення цілей громади – 

розгляд усіх цих проблем може відбуватися в установлені терміни; 

– стабільної бази для роботи, у тому числі у вигляді робочої площі, 

центральної картотеки, секретарів, персоналу приймальні; встановлення 

незмінних годин роботи членів ради; 

– зосередження уваги новообраних членів ради на процедурах 

розв’язання проблем міста, таких як бюджет та оподаткування, планування і 

визначення мети, діяльність комісій та інших аспектах міського 

самоврядування; 

– проведення регулярних засідань, на які запрошуються головна посадова 

особа виконавчої влади та керівники управлінь з метою обговорення загальних 

питань керівництва програмою; 

– організація участі громадськості в прийнятті рішень, наприклад, через 

районні ради або шляхом проведення слухань. 

Стратегія має бути реалізована у три етапи, кожний з яких передбачає 

досягнення відповідних цілей, а саме: 

– перший (2013 – 2015 рр.) – призупинення погіршення результативних 

показників розвитку міст та формування умов для позитивних змін; 

– другий (2016 – 2018 рр.) – забезпечення позитивного 

мультиплікативного ефекту від підвищення рівня та якості виконання функцій 

міст; 

– третій (2019 рік і надалі) – доведення рівня розвитку міст на теренах 

України до стандартів високорозвинених країн світу. 

Стратегія визначає перспективні напрями розвитку міст, а саме: 

– підвищення фінансових можливостей місцевих бюджетів; 

– упорядкування взаємовідносин між органами державно управління, 

органами місцевого самоврядування, бізнесом і територіальною громадою; 
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– упорядкування земельних відносин; 

– поліпшення умов проживання городян; 

– підвищення інвестиційної привабливості міст; 

– активізувати міжнародне співробітництво; 

– забезпечення охорони і поліпшення природного довкілля міст; 

– сприяння розвитку туризму та рекреації; 

– підтримка розвитку бізнесу. 

У результаті реалізації Стратегії будуть забезпечені такі соціальні вигоди 

для суспільства, як удосконалення сфер зайнятості, соціальної інфраструктури, 

покращення житлових умов, місць відпочинку, транспортного забезпечення, 

підтримання архітектурно-художніх, естетичних та культурних цінностей. 

Економічна ефективність досягається за рахунок-оптимального використання 

всіх видів ресурсів, шляхом найдоцільнішого розміщення житлової забудови, 

виробництва, об’єктів культурно-побутового обслуговування. 

Стратегія є складовою державної політики у цій сфері, а відтак має 

сполучити підтримку інновацій зі збереженням соціальної структури громади. 

Для цього необхідне ефективне співробітництво між усіма рівнями виконавчої 

влади, міждержавним і приватним секторами. 

Варто відзначити, що Стратегія має стати основоположним документом 

під час розробки та реалізації програм соціально-економічного розвитку 

окремих міст. 

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Під час розробки та реалізації Стратегії слід дотримуватись рекомендацій 

провідних науковців і практиків; вона закріплює перелік довгострокових дій, 

які можуть коригуватися по мірі зміни соціально-економічної, політичної та 

інших ситуації в країні (світі) і зважаючи на результативність здійснюваних 

заходів; Стратегія складається із семи структурних елементів, кожний з яких 

орієнтований на позитивний кінцевий результат; вона має бути реалізована у 

три етапи, кожний з яких передбачає досягнення відповідних цілей; Стратегія 

визначає основні напрями розвитку міст на перспективу; продовження 
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наукових розвідок за даною проблематикою сприятиме подальшому розвитку 

міст і, на цій основі, підвищенню рівня та якості життя городян. 

ІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 

 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою 

м. Дніпропетровська в межах прав, наданих їй Конституцією та законами 

України як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи. 

Систему місцевого самоврядування м. Дніпропетровська складають: 

 - територіальна громада міста; 

 - міська рада; 

 - міський голова; 

 - виконавчий комітет міської ради; 

 - органи самоорганізації населення. 

Територіальна громада м. Дніпропетровська 

Територіальну громаду м. Дніпропетровська (далі – територіальну 

громаду) складають жителі, які проживають на території м. Дніпропетровська. 

Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого 

самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень, які 

здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування. 

Територіальна громада має права й обов’язки в межах наданих їй 

повноважень та виділених ресурсів вирішувати під свою повну 

відповідальність усі справи місцевого значення, якщо інше не передбачено 

чинним законодавством. 

Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності. 

Пріоритети розвитку територіальної громади щорічно визначаються 

міською радою під час затвердження бюджету міста. 
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Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у 

місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи 

місцевого самоврядування міста. 

 

Формами участі членів територіальної громади в місцевому 

самоврядуванні є: 

 - місцеві вибори; 

 - місцевий референдум; 

 - загальні збори громадян за місцем проживання; 

 - місцеві ініціативи; 

 - громадські слухання; 

 - звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста; 

 - участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на 

виборних посадах місцевого самоврядування міста; 

 - участь у діяльності громадських організацій, професійних і творчих 

спілок; 

 - інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні міста. 

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади 

м. Дніпропетровська та здійснює свої повноваження на постійній основі. 

Міський голова головує на засіданнях міської ради, очолює її виконавчий 

комітет та організує його роботу. 

Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед 

територіальною громадою міста, відповідальним перед міською радою, а з 

питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів 

виконавчої влади - підконтрольним органам виконавчої влади. 

Посада міського голови має таку назву: "Дніпропетровський міський 

голова". 

Міський голова обирається членами територіальної громади, які мають 

право голосу, шляхом загального, рівного, прямого, вільного і таємного 



249 
 

голосування терміном на 4 роки відповідно до Закону України "Про вибори 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 

Обраний міський голова приймає присягу такого змісту: "Я, (прізвище, 

ім’я, по батькові), вступаючи на посаду Дніпропетровського міського голови, 

зобов’язуюся дотримуватися Конституції України, її законів, а також Статуту 

територіальної громади міста Дніпропетровська, поважати і захищати права і 

свободи жителів міста, відстоювати інтереси міської громади, всіляко сприяти 

розвитку міста і підвищенню добробуту його жителів". 

 Під час вступу на посаду міський голова одержує відзнаки і символи 

його влади. 

Повноваження міського голови 

Міський голова представляє територіальну громаду з усіх питань її 

діяльності. 

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення 

міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про 

його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої особи, 

обраної відповідно до закону, крім випадків дострокового припинення його 

повноважень. 

Міський голова здійснює повноваження: 

 - забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на 

території міста, наданих їм законами України; 

 - забезпечує додержання Конституції та законів України, виконання актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації; 

 - організує роботу міської ради та її виконавчого комітету; 

 - підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету; 

 - вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на 

посаду секретаря міської ради; 

 - вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатур голів 

постійних комісій; 
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 - вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний 

склад виконавчого комітету міської ради; 

 - вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів 

виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого 

комітету; 

 - здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету; 

 - скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок 

денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях міської ради; 

 - забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з 

інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, 

рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; 

 - оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти 

про їх виконання; 

 - призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь 

та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, 

що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 

 - скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 

 - забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її 

виконавчого комітету; 

 - є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі 

валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською 

радою; 

 - звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної 

громади, а також повноваження міської ради та її органів; 



251 
 

 - укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого 

комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до 

виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради; 

 - веде особистий прийом громадян; 

 - забезпечує на території міста дотримання законодавства щодо розгляду 

звернень громадян та їх об’єднань; 

 - здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим 

Статутом та законами України, якщо вони не віднесені до виключних 

повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її 

виконавчих органів; 

 - видає розпорядження у межах своїх повноважень. 

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих 

йому законом повноважень. 

Секретар міської ради 

За пропозицією міського голови міська рада обирає таємним 

голосуванням секретаря міської ради 

Секретар міської ради обирається з числа депутатів міської ради на строк 

повноважень міської ради та працює в ній на постійній основі. 

У випадку відсутності міського голови його обов’язки з питань діяльності 

міської ради виконує секретар міської ради. 

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради затверджуються міською радою за поданням міського голови, як 

правило, у складі виконавчого комітету міської ради. 

 Розподіл обов’язків між заступниками міського голови, секретарем 

міської ради та керуючим справами визначається розпорядженням міського 

голови. 

У випадку відсутності міського голови його обов’язки з питань діяльності 

виконавчого комітету міської ради виконує перший заступник міського голови. 
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Депутати міської ради 

Депутати міської ради обираються членами територіальної громади з 

правом голосу шляхом загальних, прямих, вільних, рівних та таємних виборів 

терміном на чотири роки відповідно до Закону України "Про вибори депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 

Загальний склад міської ради встановлюється в межах, що визначені 

законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними 

черговими виборами депутатів міської ради. 

Депутати міської ради працюють на громадських засадах. На час сесій, 

засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських 

повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від 

виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому 

середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з 

депутатською діяльністю, за рахунок бюджету міста. 

Депутати міської ради виконують свої депутатські обов’язки відповідно 

до законів України та цього Статуту, а також керуючись власними 

переконаннями щодо необхідності своєї діяльності на благо територіальної 

громади. 

На першому пленарному засіданні новообраної міської ради депутати 

складають присягу. 

Текст присяги підписується особисто кожним депутатом і зберігається до 

припинення повноважень депутата в апараті міської ради. 

Депутати міської ради зобов’язані брати участь у роботі сесії міської 

ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, до складу яких їх 

обрано. 

Компетенція міської ради 

Міська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені 

Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та іншими законами до її відання. 

До компетенції міської ради належать питання: 



253 
 

 - затвердження регламенту ради; 

 - утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження 

та зміна їх складу, обрання голів комісій; 

 - утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, 

затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого 

комітету та його розпуск; 

 - обрання за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з 

посади секретаря ради; 

 - затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих 

органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, 

витрат на їх утримання; 

 - затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його 

виконання; 

 - заснування засобів масової інформації ради, призначення і звільнення їх 

керівників; 

 - заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих 

органів ради; 

 - заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів 

ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує; 

 - заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання 

ними доручень ради; 

 - розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 

 - прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень 

депутата ради в порядку, встановленому законом; 

 - скасування актів виконавчих органів міської ради, які не відповідають 

Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської 

ради, прийнятим у межах її повноважень; 

 - прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень 

міського голови у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"; 
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 - визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 

 - прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; 

 - прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації 

проведення референдумів та виборів місцевого самоврядування та міського 

голови; 

 - прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення 

окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а 

також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх здійснення; 

 - прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, 

інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про 

вихід з них та ін. 

Скликання сесії міської ради 

Міська рада збирається не пізніше як через місяць після виборів, що 

відбулися, на своє пленарне установче засідання. Скликання здійснюється 

територіальною виборчою комісією, у компетенції якої є це питання. Голова 

цієї комісії відкриває та веде засідання. Він представляє всіх обраних депутатів 

ради, а також обраного міського голову і здійснює процедуру вступу на посаду 

депутатів і міського голови. 

Сесії міської ради скликаються відповідно до Регламенту міської ради. 

 Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів 

і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії. 

Формування та склад виконавчого комітету міської ради 

Виконавчий комітет міської ради (далі – виконавчий комітет) є 

виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою на строк її 

повноважень. 

Після закінчення повноважень міської ради її виконавчий комітет 

здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого 

комітету. 
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 Виконавчий комітет міської ради очолює міський голова. У разі 

відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків, 

роботу виконавчого комітету організовує перший заступник міського голови. 

Міська рада за пропозицією міського голови визначає чисельність та 

затверджує персональний склад виконавчого комітету міської ради. 

Під час добору кандидатур до складу виконавчого комітету міської ради 

міський голова враховує пропозиції постійних комісій міської ради та найбільш 

впливових громадських формувань міста. 

Система органів самоорганiзацiї населення 

Органи самоорганiзацiї населення – це представницькі органи, що 

створюються частиною жителiв, якi проживають на вiдповiднiй територiї у 

межах мiста. 

Орган самоорганiзацiї населення створюється за територiальною 

ознакою. 

Органи самоорганізації населення мають такі види: 

 - будинкові комітети, які діють у межах одного або кількох будинків; 

 - вуличні комітети, які діють у межах однієї або кількох вулиць; 

 - квартальні комітети, які діють у межах одного або кількох кварталів 

житлової забудови; 

 - територіальні комітети, які діють у межах певних мікрорайонів, 

житлових масивів, колишніх селищ чи поселень у межах міста. 

Органи самоорганiзацiї населення дiють на пiдставi Конституцiї України, 

актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Статуту територiальної 

громади м. Дніпропетровська, розпоряджень мiського голови, голови районної 

в мiстi ради, виданих у межах своїх повноважень, рiшеннями мiської ради та її 

виконавчого органу рiшень зборiв громадян за мiсцем проживання, якi його 

обрали, та положення про цей орган. 

Обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення можуть 

громадяни України, якi мають право голосу на виборах та референдумах і 

проживають на вiдповiднiй територiї. 
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Порядок створення та діяльності органів самоорганiзацiї населення 

Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації 

населення визначається законодавством України. 

До набуття чинності відповідних законів України правовий статус, 

повноваження, порядок створення та діяльності органів самоорганізації 

населення визначається цим Статутом та міською радою. 

Порядок створення органу самоорганiзацiї населення 

Створення органу самоорганiзацiї населення може ініціюватися міським 

головою, міською радою, депутатом міської ради відповідного виборчого 

округу, районною в місті радою або за ініціативою не менше, ніж 5 відсотків 

від загальної кількості членів територіальної громади, які проживають на 

відповідній території та мають право голосу на місцевих виборах. 

Положення про орган самоорганiзацiї населення приймається зборами 

громадян за місцем проживання та затверджується мiською радою. 

Питання про створення органу самоорганiзацiї населення, внесене на 

розгляд мiської ради, розглядається на найближчому засiданнi міської ради за 

участю представників iнiцiаторів створення органу самоорганізації населення. 

Рiшення мiської ради про створення органу самоорганiзацiї населення 

доводиться до вiдома територіальної громади міста. 

Загальні збори громадян щодо створення органу самоорганізації 

населення скликаються міським головою за ініціативою міської ради, депутата 

міської ради відповідного округу, районної в місті ради. 

Орган самоорганiзацiї населення обирається зборами громадян за мiсцем 

проживання. Загальний склад органу самоорганiзацiї населення визначається 

зборами громадян за мiсцем проживання. 

Фінансова та матеріальна основа органів самоорганiзацiї населення 

Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є 

кошти вiдповiдного мiсцевого бюджету, якi перерахованi йому районною в 

мiстi радою для здiйснення делегованих нею повноважень, а також власнi 

кошти, якi формуються з: 
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 - добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб; 

 - iнших надходжень, не заборонених законодавством. 

Орган самоорганiзацiї населення самостiйно використовує фiнансовi 

ресурси, отриманi з мiсцевого бюджету, для виконання делегованих 

повноважень на цiлi i в межах, визначених радою, а також добровiльнi внески 

фiзичних i юридичних осiб та iншi надходження, не забороненi законодавством. 

Матерiальною основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є 

майно, передане йому радою в оперативне управлiння, та його власне майно, 

яке складається з: 

 - добровiльних майнових внескiв фiзичних i юридичних осiб; 

 - майна, придбаного органом самоорганiзацiї населення за власнi кошти. 

Органи самоорганiзацiї населення для виконання своїх повноважень 

користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне 

управлiння вiдповiдними радами, згiдно з його призначенням. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, систему місцевого самоврядування м. Дніпропетровська 

складають: територіальна громада міста; міська рада; міський голова; 

виконавчий комітет міської ради; органи самоорганізації населення, які діють в 

межах прав, наданих їй Конституцією та законами України. 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Дніпропетровська міська рада (далі – міська рада) – представницький 

орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста 

Дніпропетровська та здійснює від її імені та в її інтересах функції і 

повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, 

Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні‖, „Про статус 

депутатів місцевих рад‖, Статутом територіальної громади міста 

Дніпропетровська, Європейською Хартією місцевого самоврядування та 

іншими законодавчими актами. 
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Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, 

символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових 

прав, бути позивачем і відповідачем у суді та мати всі інші притаманні 

юридичній особі ознаки. 

 Міська рада здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в 

інтересах територіальної громади міста. 

Строк повноважень міської ради VI скликання визначається згідно з 

Конституцією України. 

Загальний склад міської ради – 120 депутатів. 

Діяльність міської ради базується на принципах: 

 - народовладдя; 

 - законності; 

 - гласності; 

 - відкритості; 

 - колегіальності; 

 - виборності; 

 - поєднання державних і місцевих інтересів; 

 - правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в 

межах повноважень, визначених чинним законодавством; 

 - підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою 

міста Дніпропетровська; 

 - державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 

 - судового захисту прав місцевого самоврядування.  

Міська рада організовує свою роботу шляхом розгляду і вирішення 

питань, що відносяться до її компетенції безпосередньо на пленарних 

засіданнях міської ради або через постійні комісії (тимчасові контрольні та інші 

створені міською радою комісії), виконавчий комітет міської ради, відділи, 

управління та інші виконавчі органи міської ради в межах їх компетенції, 

встановленої регламентами, статутами та положеннями, які підлягають 

затвердженню міською радою.  
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Міська рада планує свою роботу на основі перспективного і поточного 

планування. 

Перспективний план роботи міської ради складається на основі 

пропозицій міського голови, депутатів, постійних (тимчасових) комісій, 

депутатських груп і фракцій міської ради. 

Перед внесенням на затвердження Перспективний план роботи міської 

ради обговорюється на засіданнях постійних комісій, голів постійних комісій. 

Перспективний план роботи міської ради затверджується, як правило, на 

пленарному засіданні міської ради в IV кварталі поточного року строком на 

наступний рік і складається з наступних розділів: 

Питання, внесені для розгляду на сесіях міської ради. 

Питання, які передбачаються для розгляду постійними комісіями, у тому 

числі на спільних засіданнях комісій міської ради з аналогічними комісіями 

районних у місті рад, інших рад. 

Питання і заходи щодо виконання доручень виборців. 

Заходи, що забезпечують роботу депутатів з виборцями. 

Заходи щодо вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду 

роботи місцевого самоврядування. 

Заходи щодо вивчення депутатами діяльності підприємств, організацій, 

установ міста. 

Інші заходи, питання, пов'язані із практичною реалізацією повноважень і 

обов'язків депутатів. 

До поточного планування роботи в міській раді відносяться: 

 - плани підготовки питань для розгляду міською радою на сесії; 

 - плани підготовки сесії; 

 - плани підготовки спільних засідань постійних комісій; 

 - плани проведення інформаційно - методичних нарад депутатів; 

 - інші, у тому числі робочі, плани. 

Поточні плани роботи складаються депутатами, постійними комісіями, а 

за дорученням міського голови (секретаря міської ради) – працівниками 
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управління забезпечення депутатської діяльності та затверджуються міським 

головою (секретарем міської ради). 

Планування роботи постійних комісій, виконавчих органів міської ради 

здійснюється відповідно до Перспективного плану роботи міської ради на рік 

на основі положень, регламентів їх роботи, які затверджуються міською радою. 

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є чергові та 

позачергові. Сесія складається з пленарних засідань міської ради, а також 

засідань постійних комісій міської ради. 

Скликання сесій міської ради 

Сесія міської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного 

разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один 

раз на місяць. 

Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії із 

зазначенням основних питань, які вносяться на розгляд ради, місця і часу 

проведення доводиться до відома депутатів і населення міста не пізніше як за 

10 днів до її відкриття. У виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії. 

Позачергова сесія міської ради може бути скликана: 

- за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу 

міської ради (тобто сорока депутатів); 

- за пропозицією виконавчого комітету міської ради. 

Підставою для офіційного розгляду міським головою питання про 

скликання сесії, виходячи з умов цієї статті, є відповідно: 

- список не менше сорока депутатів міської ради з підписами і датою, 

аргументацією причин, переліком питань, що спонукають скликання сесії; 

- рішення виконавчого комітету міської ради, прийняте та оформлене 

відповідно до чинного законодавства і Регламенту виконавчого комітету 

міської ради. 

Якщо міський голова не може особисто скликати сесію ради, сесія 

скликається секретарем ради за дорученням міського голови або за 

пропозиціями не менш як однієї третини від загального складу ради, 
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виконавчого комітету ради; в інших випадках - у відповідності з частиною 8 

статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Дніпропетровська міська рада (далі – міська рада) – представницький 

орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста 

Дніпропетровська та здійснює від її імені та в її інтересах функції і 

повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, 

Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні‖, „Про статус 

депутатів місцевих рад‖, Статутом територіальної громади міста 

Дніпропетровська, Європейською Хартією місцевого самоврядування та 

іншими законодавчими актами. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Під час розробки та реалізації Стратегії слід дотримуватись 

рекомендацій провідних науковців і практиків; вона закріплює перелік 

довгострокових дій, які можуть коригуватися по мірі зміни соціально-

економічної, політичної та інших ситуації в країні (світі) і зважаючи на 

результативність здійснюваних заходів; Стратегія складається із семи 

структурних елементів, кожний з яких орієнтований на позитивний кінцевий 

результат; вона має бути реалізована у три етапи, кожний з яких передбачає 

досягнення відповідних цілей; Стратегія визначає основні напрями розвитку 

міст на перспективу; продовження наукових розвідок за даною проблематикою 

сприятиме подальшому розвитку міст і, на цій основі, підвищенню рівня та 

якості життя городян. 

2. Систему місцевого самоврядування м. Дніпропетровська складають: 

територіальна громада міста; міська рада; міський голова; виконавчий комітет 

міської ради; органи самоорганізації населення, які діють в межах прав, 

наданих їй Конституцією та законами України. 
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3. Дніпропетровська міська рада (далі – міська рада) – представницький 

орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста 

Дніпропетровська та здійснює від її імені та в її інтересах функції і 

повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, 

Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні‖, „Про статус 

депутатів місцевих рад‖, Статутом територіальної громади міста 

Дніпропетровська, Європейською Хартією місцевого самоврядування та 

іншими законодавчими актами. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити зміст правової природи міжнародних стандартів місцевого 

самоврядування. З’ясувати значення таких міжнародних актів, як Європейська 

хартія місцевого самоврядування, Всесвітня декларація місцевого 

самоврядування, Європейська типова конвенція. 

 ВСТУП 

 

Місцеве самоврядування є неодмінним атрибутом будь-якого сучасного 

демократичного суспільства. Зарубіжний муніціпалізма знає величезну 

кількість різноманітних моделей і типів організації місцевого самоврядування. 

Відмінності в побудові систем місцевого самоврядування залежать від багатьох 

чинників: політичного режиму, яка домінує в країні ідеї організації влади та 

управління на місцях, державного устрою та адміністративно-територіального 

поділу держави, національних традицій і пр.  

У більшості сучасних держав управління всіма справами на місцях 

здійснюється спеціальними органами місцевого самоврядування, що 

формуються на основі загального, рівного і прямого виборчого права при 

таємному голосуванні, а також спеціально призначеними з центру органами 
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місцевого управління. Місцевий або муніципальне самоврядування – це така 

система управління місцевими справами, що здійснюється спеціальними 

виборними органами, що безпосередньо представляють населення тієї чи іншої 

адміністративно-територіальної одиниці даної країни. Європейська хартія про 

місцеве самоврядування, прийнята Радою Європи 15 жовтня 1985 року і є 

важливою правовою основою самоврядування для всіх європейських країн, дає 

загальне визначення місцевого самоврядування, фактично стало універсальним 

і прийняте всіма демократичними державами. Під місцевим самоврядуванням 

Хартія розуміє «право, дійсну здатність місцевих громад контролювати значну 

частину суспільних справ, керувати нею в рамках закону під свою 

відповідальність і на благо населення».  

Концепція місцевого самоврядування виходить, насамперед, з того, що 

місцеві спільноти населення являють собою один з основних елементів будь-

якого демократичного режиму, а право громадян на участь в управлінні 

громадськими справами є складовою частиною демократичних принципів 

побудови більшості сучасних держав.  

Крім того, принцип місцевого самоврядування виходить з того, що участь 

громадян в управлінні громадськими справами самим безпосереднім чином 

може бути реалізоване саме на місцевому рівні. При цьому цілком очевидно, 

що існування місцевих громад, наділених реальними повноваженнями, робить 

можливим забезпечити таке управління, яке було б найбільш ефективним і 

максимально наближеним до потреб населення.  

Сила і вплив органів місцевого самоврядування в різних країнах 

відображає ступінь демократизму існуючого політичного режиму. Ці органи 

виникли й розвивалися як пряму противагу абсолютної влади центру. У силу 

цього вони дуже часто опинялися в опозиції центральному уряду, і їх взаємини 

часто характеризувалися відвертим протистоянням з питань поділу компетенції, 

фінансово-економічних питань і т.д. Спочатку ці органи формувалися на основі 

обмеженого виборчого права заможними громадянами суспільства при 

наявності цензових бар'єрів (грамотності, освіти, осілості, майнового цензу). 
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Згодом система формування органів місцевого самоврядування була 

демократизована, ці органи перетворилися на найбільш масові і найбільш 

наближені до населення. 

І. ПРАВОВА ПРИРОДА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

При дослідженні проблем реалізації Україною міжнародних стандартів 

місцевого самоврядування неможливо не торкнутися проблеми становлення і 

формування самих міжнародних стандартів такої діяльності, юридичної 

природи таких стандартів. Практично як стандарти виступають міжнародні 

норми, що регламентують основні принципи, форми й методи здійснення 

муніципальної діяльності, прийняті державами світу в рамках міжнародних 

міждержавних організацій. 

Особливостями міжнародних стандартів у цій сфері є те, що вони 

регламентують спільно вироблені державами принципові підходи і 

міжнародно-легальні принципи становлення, формування і функціонування 

інституту місцевого самоврядування на території конкретних держав. 

Закріплення таких положень на рівні співтовариства держав, з допомогою 

рамкових норм міжнародного права, свідчить про важливість цього інституту 

не тільки в національному (внутрішньодержавному), а й у міжнародному 

аспекті, що характеризується актуалізацією і глобалізацією предметів 

правового регулювання. Отже, міжнародні стандарти функціонування місцевої 

демократії належать до міжнародних конвенцій спеціального порядку, що 

встановлюють правила, визнані більшістю держав. Причому в деяких з них 

зазначається, що міждержавні угоди, що укладаються у сфері управління, 

прямо зумовлені прагненням досягти «більш сильної єдності» між державами 

(Преамбула Європейської хартії про місцеве самоврядування 1985 р.) або 

затверджується, що вони приймаються зі спеціальною метою: «бути для всіх 

націй стандартом, до якого слід прагнути, намагаючись досягти більш 

демократичного процесу, поліпшуючи, таким чином, добробут свого 
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населення» (Преамбула Всесвітньої Декларації місцевого самоврядування 1985 

р.). 

В аспекті формування міжнародних стандартів інтерес становить не 

тільки спільна діяльність держав з розробки основних міжнародних угод 

концептуального характеру, а й процес одностороннього приєднання держав до 

вже розроблених міжнародних документів, які включають міжнародні 

стандарти. Можна стверджувати, що прийняття двома і більше державами 

міжнародних угод з широкого кола питань міжнародних відносин, їх подальша 

легалізація і реалізація – це процес розробки, визнання, взяття зобов'язань з 

виконання і реалізації міжнародних правил поведінки, що мають нормативний, 

типологічний, стереотипний характер і внаслідок своєї обов'язковості, 

повторюваності та гіпотетичного передбачення стають стандартами. 

Використання міжнародно-правових норм і стандартів у нормативному 

регулюванні організації і функціонування місцевого самоврядування є дуже 

своєчасним. Входження України у світове співтовариство як повноправного 

члена наділило її певними обов'язками з реалізації своїх міжнародно-правових 

зобов'язань не тільки на міжнародній арені, а й у себе в країні. З останнім 

виникають істотні складності, зумовлені як важкою економічною кризою, в 

якій опинилася Україна, і, як наслідок, відсутністю матеріальних умов і 

політичної волі, так і особливостями менталітету народу, який прожив і 

виростив не одне покоління в умовах тоталітарного мислення, що припускає 

досить низький рівень і правосвідомості, і правової культури. 

Процес створення міжнародних стандартів у Західній Європі виявився 

відбитком інтеграційних процесів, що відбуваються на території 

західноєвропейських держав. Ці процеси розпочалися ще з 1949 p., з моменту 

створення Ради Європи (далі – РЄ) – регіональної ММУО, що об'єднує сьогодні 

43 держави континенту. Домінантою філософської ідеї РЄ є права людини, їх 

визнання в рамках держав, а також охорона і захист на внутрішньодержавному 

і міжнародному рівнях. Це знайшло своє закріплення у ст. 3 Статуту РЄ, яка 

говорить, що «кожен член Ради Європи в обов'язковому порядку зобов'язаний 
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визнати принципи верховенства права і здійснення прав і свобод людини всіма 

особами, котрі перебувають під його юрисдикцією, щиро й ефективно 

співробітничати в досягненні мети Ради Європи». Свідченням реалізації цієї 

мети є понад 150 різного роду конвенцій і угод, що обіймають різні аспекти 

захисту прав людини, охорони навколишнього природного середовища, 

культури, спорту і фахової освіти. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, міжнародні стандарти – це норми міжнародного права, які 

містяться в міжнародних договорах, що розробляються державами в рамках 

міжнародних міжурядових організацій (ММУО). На процеси розроблення таких 

норм впливають глобальні тенденції інтернаціоналізації міжнародного життя. 

Вони опосередковано впливають на внутрішньодержавні й міждержавні 

відносини, в результаті чого суб'єкти міжнародного права розробляють 

стандартизовані правила поведінки і визнають їх юридично обов'язковими. 

Таким чином, міжнародні стандарти уявляються як «правовий провісник» 

майбутньої людської цивілізації, що усвідомлює себе єдиним цілим, вони 

відбивають якісно новий рівень свідомості людської цивілізації – усвідомлення 

всесвітньої спільності. 

ІІ. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Рада Європи є єдиною ММУО, яка в рамках реалізації прав людини 

безпосередньо займається проблемами місцевого самоврядування. Вона 

розробила перший документ у цій сфері – Європейську хартію про місцеве 

самоврядування (далі – Хартія), поява якого була спричинена посиленням 

різнорівневої інтеграції, у тому числі й на локально-регіональному рівні, що 

привело до необхідності зіставлення систем управління місцевих органів у 

різних країнах й пошуку уніфікованих підходів до їх подальшого розвитку. 

Розроблялася Хартія з 1968 p., коли створена РЄ Постійна конференція 

місцевої і регіональної влади Європи (з січня 1994 р. рішенням Комітету 

Міністрів РЄ перейменовано на Конгрес місцевої і регіональної влади) у своїй 
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резолюції № 64 (1968 р.) виступила з пропозицією про прийняття Декларації 

принципів місцевого самоврядування. Хартія розроблялася 17 років, у червні 

1985 р. її було схвалено урядами 23 держав і відкрито до підписання членами 

РЄ з 15 жовтня 1985 р. Відносна «молодість» цього документа, як і тривалий 

період його розробки, свідчать про те, що проблема взаємовідносин місцевої і 

центральної влади є дуже складною не тільки для сучасного етапу політичного 

розвитку України, а й для давно сформованих і тому краще розроблених 

демократичних систем, зокрема у країнах Західної Європи. 

Спрямовані на захист і посилення незалежності місцевої влади в різних 

країнах Європи положення цього документа є значним внеском у закладення 

основ такої Європи, яка б будувалася на принципах демократії і децентралізації 

влади. Слід враховувати, що в понад піввіковій історії РЄ ця Хартія є одним з 

небагатьох документів, що має своєю метою сприяти урядам країн-учасниць у 

виробленні загальних підходів, принципів і норм взаємодії з місцевим 

самоврядуванням. 

Про пильну увагу РЄ до становлення і функціонування системи місцевого 

самоврядування в державах-членах як важливого інструменту демократичного 

розвитку і про важливу роль Хартії в рамках цієї організації свідчить той факт, 

що в Рекомендації Парламентської Асамблеї РЄ № 190 (1995) від 26 вересня 

1995 р. щодо вступу України до цієї організації самий процес вступу 

ув'язувався з виконанням 13 обов'язків і 10 зобов'язань, які підлягали 

виконанню і важливе місце серед яких, поряд з реформуванням правової 

системи (прийняття відповідно до принципів РЄ нової Конституції, рамкового 

документа про правову політику України з захисту прав людини, рамкового 

документа про правову й судову реформу, нових кримінального, кримінального 

процесуального, цивільного та цивільно-процесуального кодексів, нових 

законів про вибори і про політичні партії), відводилося реформуванню системи 

місцевого самоврядування (на той період для України читай: її легалізації і 

легітимації). 
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Це мало знайти своє підтвердження в підписанні і ратифікації, протягом 

одного року після вступу України в Раду Європи цілого ряду документів РЄ – 

Хартії про регіональні мови й мови національних меншин, Європейської 

Соціальної Хартії і Хартії місцевого самоврядування – і здійсненні відповідної 

політики згідно з принципами цих хартій. Таким чином, ця Хартія є одним з 

основних наріжних елементів у загальнодемократичних процесах європейської 

інтеграції, без чітко вираженого визнання і подальшої реалізації яких шлях до 

об'єднаної Європи закритий. 

Слід зазначити, що існує офіційна процедура спостереження Юридичним 

Комітетом РЄ за виконанням підписаних країною угод, а також практика 

виведення держав з членів РЄ у разі їх невиконання (негативний досвід Греції з 

цього приводу вже є). Відповідно до цієї процедури двічі на рік члени 

української парламентської делегації у складі 12 чоловік мають звітувати перед 

Юридичним Комітетом про хід виконання взятих зобов'язань. 

Систематичне й логічне тлумачення положень цього документа дає 

підставу вважати, що, вступивши до РЄ в листопаді 1995 p., Україна вже з 

цього моменту мала визнати й імплементувати положення Хартії як 

міжнародно-правові стандарти для розвитку системи місцевого самоврядування 

на своїй території. Так само правомірно стверджувати, що, готуючись до вступу 

в члени РЄ, Україна мала усвідомлювати важливість цього й інших документів 

і вже до свого вступу в цю організацію діяти відповідно, гармонізуючи своє 

законодавство в зазначеному напрямі. 

Цим пояснюється пильна увага української громадськості і фахівців до 

Хартії місцевого самоврядування, до спроб усвідомити й порівняти її 

положення зі сформованими реаліями. Слід зазначити, що всі підходи відрізняє 

усвідомлення важливості цього документа. Останній характеризують як 

«стандарт місцевої демократії для країн-членів Ради Європи», «еталон у 

вирішенні питань місцевого самоврядування для всіх держав-членів 

європейської співдружності», «один з результатів інтеграційних процесів, що 
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проходять у Західній Європі» співвідносять з ним «правовий простір 

муніципальної діяльності на сучасному етапі демократичного реформування». 

Проаналізуємо основні положення Хартії, що носять характер 

міжнародних стандартів, які мають як загальне значення для становлення, 

розвитку і функціонування системи місцевого самоврядування, так і профільне 

– у контексті їх реалізації в законодавстві України. Хартія складається з 

Преамбули та 18 статей, об'єднаних в три частини. Перша частина є основною 

(статутарною), дві інші носять процесуальний (технологічний) характер. 

У Преамбулі містяться концептуальні положення, що пояснюють мотиви 

прийняття державами-членами РЄ цього документа і їхнє ставлення до 

локальної демократії. Тут необхідно, насамперед, виділити головну позицію 

держав-членів РЄ, яка полягає в тому, що органи місцевого самоврядування є 

однією з основ будь-якого демократичного устрою. Вони також вважають, що 

право громадян брати участь в управлінні державними справами не тільки 

належить до демократичних принципів, але воно може бути безпосередньо 

здійснено саме на місцевому рівні. Тут же констатується, що захист і зміцнення 

місцевого самоврядування в різних європейських країнах являють собою 

значний внесок у побудову нової Європи на принципах демократії і 

децентралізації влади. А це припускає існування місцевих органів 

самоврядування, що наділені уповноваженими для прийняття рішень органами, 

утвореними демократичним шляхом, які мають широку автономію щодо своєї 

компетенції, порядку її здійснення і необхідних для цього засобів. 

Основоположне значення має положення, яке міститься у ст. 2 Хартії і 

проголошує про те, що принцип місцевого самоврядування має бути визнаний у 

законодавстві або в конституції країни. Слід зазначити, що, реалізуючи 

положення Хартії, у ст. 7 Конституції України закріплено, що в Україні 

визнається і гарантується місцеве самоврядування. 

Понятійний характер має ст. 3 Хартії, що містить визначення місцевого 

самоврядування і включає основні підходи і принципи автономії місцевих влад 

і їхні взаємовідносини з державою, на території якої діє інститут місцевої 
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демократії. «Під місцевим самоврядуванням мається на увазі право і реальна 

здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину 

державних справ і управляти нею, діючи в рамках закону, під власну 

відповідальність і в інтересах місцевого населення». Виходячи з раніше 

досліджених підходів до місцевого самоврядування в Україні можна дійти 

кількох висновків. По-перше, в основі Хартії лежить державна теорія місцевого 

самоврядування. Це випливає, насамперед, з того, що органи місцевого 

самоврядування мають регламентувати, тобто фактично реалізовувати значну 

частину державних справ. Отже, питання місцевого значення як специфічний 

об'єкт локальної демократії не визначаються і не виділяються. Непряма вказівка 

на них міститься в тій частині визначення, де говориться, що державні справи 

мають вирішуватися в інтересах місцевого населення. По-друге, первинним 

суб'єктом місцевого самоврядування, відповідно до Хартії, виступає не 

територіальна громада, а органи місцевого самоврядування. 

Визначення місцевого самоврядування, закріплене в Хартії, частково 

сприйнято ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 

травня 1997 p., особливо в частині розуміння місцевого самоврядування як 

«права і реальної здатності» суб'єкта місцевого самоврядування вирішувати 

специфічні питання. Правда... таким суб'єктом в Україні є саме територіальна 

громада. 

У ч. 2 ст. 3 Хартії закріплюється перелік суб'єктів місцевого 

самоврядування, що реалізують безпосередньо або опосередковано самоврядні 

повноваження територіальних громад. «Це право здійснюється радами або 

зборами, що складаються з членів, обраних шляхом вільного, таємного, рівного, 

прямого і загального голосування. Ради або збори можуть мати підзвітні й 

виконавчі органи. Це положення не виключає звернення до зборів громадян, 

референдуму або якусь іншу форму прямої участі громадян там, де це 

допускається законом». Слід зазначити, що ці положення в основному 

відповідають статтям 140,141,143 Конституції України і статтям 2, 5, 7, 8, 10 

Закону України від 21 травня 1997 p., але знову ж таки вони не містять вказівки 
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на первинний суб'єкт місцевого самоврядування, яким в Україні є фактично 

територіальна громада. Уявляється, що це нівелює її ініціативну роль як у 

становленні локальної демократії, так і в її реалізації. Отже, можна зазначити, 

що конституційні й законодавчі формулювання місцевого самоврядування в 

Україні відрізняються більшою деталізацією і конкретизацією ролі 

територіального співтовариства як первинного суб'єкта місцевого 

самоврядування. 

Принципове значення має ст. 4 Хартії, в якій закріплюється сфера 

компетенції місцевого самоврядування, а також відбиті процеси її становлення і 

динаміки: тут, по-перше, чітко проглядається залежність місцевого 

самоврядування і його повноважень від суверенної державної влади: «Основні 

повноваження місцевого самоврядування встановлюються конституцією або 

законом. Разом з тим це положення не виключає надання органам місцевого 

самоврядування відповідно до закону окремихконкретних повноважень». Слід 

нагадати, що ці вимоги в Україні дотримані. Конституція України закріплює 

основні повноваження місцевого самоврядування, вони деталізовані і 

конкретизовані в профільному Законі України від 21 травня 1997 р. Крім того, у 

поточних законах України закріплені окремі повноваження органів місцевого 

самоврядування (наприклад, у законах України «Про об'єднання громадян» від 

16 червня 1992 p., «Про вибори народних депутатів України» від 25 жовтня 

2004 р. та ін.). 

По-друге, встановлюється самостійність і незалежність органів місцевого 

самоврядування в межах власної компетенції: «Органи місцевого 

самоврядування в рамках, визначених законом, мають певну свободу дій для 

здійснення власних ініціатив з будь–якого питання, що не виключено з їхньої 

компетенції і не віднесено до компетенції іншого органу влади». Цій вимозі 

відповідає положення ст. 4 профільного Закону України від 21 травня 1997 p., 

що закріплює, серед основних принципів місцевого самоврядування, принцип 

правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах 

повноважень, визначених цим та іншими законами. 
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По-третє, закріплюються принципи оптимальної децентралізації і 

реальної керованості території: «Здійснення державних повноважень, як 

правило, має в основному покладатися на органи влади, найбільш близькі 

громадянам. Надання будь-яких з цих повноважень іншому органу влади має 

здійснюватися з урахуванням обсягу і природи поставленого завдання, а також 

вимог ефективності й економії». Реалізація цієї вимоги знайшла своє 

закріплення у вигляді наділення органів місцевого самоврядування в рамках 

власної компетенції самоврядними повноваженнями й можливістю наділення їх 

делегованими повноваженнями (повноваженнями виконавчої влади) (ст. 143 

Конституції України, розділ II «Організаційно-правова основа місцевого 

самоврядування» Закону України від 21 травня 1997 p.). 

По-четверте, визначаються обсяг повноважень органом місцевого 

самоврядування і підстави їх обмеження і скасування: «Надані органам 

місцевого самоврядування повноваження мають бути, як правило, повними і 

виключними. Вони можуть заперечуватися або обмежуватися іншим органом 

влади, центральним або регіональним, тільки в рамках, установлених законом». 

Ця вимога Хартії знайшла свій відбиток у ст. 25 Закону України від 21 травня 

1997 p., що регламентує загальну компетенцію сільських, селищних і міських 

рад. У ній закріплюється, що ці ради правоспроможні розглядати й вирішувати 

питання, віднесені Конституцією України, даним й іншими законами до їхнього 

ведення. Крім того, при регламентації повноважень виконавчих органів цих рад 

законодавець у ст. 40 профільного закону прямо застерігає, що крім 

передбачених даним Законом повноважень, ці органи здійснюють ще й інші 

надані їм законом повноваження. 

По-п'яте, передбачається можливість передачі державних та інших 

повноважень на місцевий рівень з допомогою реалізації принципу єдності 

місцевих і державних інтересів: «При делегуванні повноважень центральними 

або регіональними органами місцеві органи самоврядування можуть, наскільки 

це можливо, мати свободу пристосовувати їх здійснення до місцевих 

інтересів». Концептуальні підходи до реалізації цього положення Хартії 
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зазначені в ч. 3 ст. 143 Конституції України. Тут закріплюється механізм 

забезпечення делегування органам місцевого самоврядування повноважень 

органів виконавчої влади: держава фінансує здійснення цих повноважень у 

повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом 

віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих 

загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування 

відповідні об'єкти державної власності. Тут же закріплюється, що органи 

місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів 

виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. 

Уявляється, що за таких умов органи місцевого самоврядування України навряд 

чи мають змогу вільно пристосовувати здійснення делегованих пошіоважень до 

місцевих інтересів. Додатковий аргумент на користь такого висновку міститься 

у ст. 44 профільного Закону України від 21 травня 1997 p., що регламентує 

делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим 

державним адміністраціям. Якщо класична форма делегування поні і с шажень 

припускає їх передачу на добровільних засадах «зверху вниз», то тут, по-перше, 

спостерігається фактична делегація повноважень «знизу вверх» – від районних і 

обласних рад (органи місцевого самоврядування асоційованого рівня) до 

місцевих державних адміністрацій (місцеві органи виконавчої влади), по-друге, 

таке делегування не є добровільним – у законі не має слів «можливо», 

«можуть», а є категорична вказівка – «делегують». 

Нарешті, тут же трактується, визнається і закріплюється принцип 

місцевого самоврядування у відповідних територіальних одиницях і автономія 

органів місцевої влади через коректні взаємовідносини центру і місць, 

синергізацію їхніх інтересів: «У процесі планування і прийняття будь-яких 

рішень, що безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, 

необхідно консультуватися з цими органами, наскільки це можливо, роблячи це 

завчасно й у відповідній формі». 

Слід зазначити, що це положення Хартії знайшло своє закріплення у ст. 4 

Закону України від 21 травня 1997 р. у вигляді одного з основних принципів 
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місцевого самоврядування – поєднання місцевих і державних інтересів. У ст. 71 

цього Закону, яка містить гарантії місцевого самоврядування, його органів і 

посадових осіб, закріплено, що в разі розгляду місцевою державною 

адміністрацією питань, які торкаються інтересів місцевого самоврядування, про 

це повідомляється заздалегідь відповідним органам і посадовим особам 

місцевого самоврядування. Аналогічне положення міститься в новому Законі 

України від 9 квітня 1999 р. «Про місцеві державні адміністрації». Тут же 

закріплюється, що представники цих органів і посадові особи територіальних 

громад мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою державною 

адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції (ст. 35). 

Розвиток положень ст. 4 Хартії містить ст. 5 цього документа, що 

закріплює принцип цілісності території, на якій функціонує орган місцевого 

самоврядування. Відповідно до нього, стандартизується вимога, щоб за будь-

якої зміни центральною владою місцевих територіальних розмежувань 

здійснювалися б консультації з відповідними органами місцевого 

самоврядування, а де це вирішується законом, то і шляхом проведення 

референдуму. Відповідно до Конституції України (п. 13 ст. 92), територіальний 

устрій України, а, отже, і порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою має визначатися виключно законами України. У самій 

же Конституції України визначаються лише основні принципи й система 

адміністративно-територіального устрою України (статті 132, 133), а також 

право Верховної Ради України утворювати й ліквідовувати райони, 

встановлювати і змінювати межі районів і міст, відносити населені пункти до 

категорії міст, найменовувати і перейменовувати населені пункти і райони (п. 

29 ст. 85 Конституції). Закон України «Про адміністративно–територіальний 

устрій України» детально врегулював порядок вирішення відповідних питань 

на рівні Верховної Ради України і місцевих рад, а також ті вимоги, яким мають 

відповідати рішення, прийняті цими органами. Проте слід зазначити, що хоча 

цей закон Верховна Рада України прийняла ще в 1997 p., він досі не набрав 

чинності. 
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Стандартизовані встановлення про право органів місцевого 

самоврядування на пошук оптимальних структур управління і засобів, що 

відповідають їхнім завданням, закріплюються у ст. 6 Хартії. Тут реалізовано 

принцип свободи і самостійності органів місцевого самоврядування у 

визначенні своєї організаційної структури, яка відповідає місцевим потребам. 

Слід зазначити, що цей принцип знайшов своє закріплення в законодавстві 

України про місцеве самоврядування. У ст. 26 Закону України від 21 травня 

1997 р. закріплюється, що виключно на пленарних засіданнях сільської, 

селищної, міської ради вирішуються питання: 

утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, 

затвердження персонального складу; 

внесення змін до складу виконавчого комітету і його розпуск (п. З ст. 26); 

затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови 

структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарата ради і її 

виконавчих органів, витрат на їх утримання (п. 5 ст. 26); 

утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших 

виконавчих органів ради (п. 6 ст. 26). 

У другій частині ст. 6 Хартії містяться вимоги щодо створення належних 

умов роботи й посадового кваліфікаційного зросту службовців самоврядування: 

«Умови роботи службовців органів місцевого самоврядування мають бути 

такими, щоб можна було забезпечувати добір висококваліфікованих кадрів, 

заснований на принципах урахування досвіду і компетентності; для цього 

необхідно забезпечити відповідні умови фахового підготування, оплати і 

просування по службі». На жаль, профільний Закон України від 21 травня 1997 

р. не містить такі положення. Стосовно цього питання у цьому законі є тільки 

поняття посадової особи місцевого самоврядування, під якою слід розуміти 

особу, котра працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні 

посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядних і 

консультативно-дорадчих функцій і одержує заробітну плату за рахунок 

місцевого бюджету (ст. 1). Як бачимо, дане формулювання не містить підходів, 
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що записані у ст. 6 Хартії. Але такі вимоги закріплені у статтях Закону України 

від 16 грудня 1993 р. «Про державну службу», наприклад у ст. 28 «Кадровий 

резерв державної служби», ст. 29 «Навчання і підвищення кваліфікації 

державних службовців». Виходячи з того, що положення даного закону в 

більшій своїй частині поширюються на службовців органів місцевого 

самоврядування України, можна вважати, що згадані положення Хартії все ж 

знайшли своє закріплення в законодавстві України. Разом з тим, слід зазначити, 

що проблему було вирішено з прийняттям Закону України від 7 червня 2001 р. 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», в якому зазначені ще 

вимоги про муніципальну службу були закріплені в більш розгорнутому 

вигляді. 

Стаття 7 Хартії закріплює стандартні умови стосовно здійснення 

виборними особами повноважень на локальному рівні. Найважливішою серед 

них є умова, що носить радше імперативний характер вимоги, відповідно до 

якої «статус місцевих виборних осіб має забезпечувати вільне здійснення їхніх 

повноважень». Інші умови, що містяться в цій статті, немовби доповнюють і 

конкретизують цю вимогу, розкриваючи сутність і елементи правового статусу 

депутатського корпусу, що обирається безпосередньо населенням: 

– статус місцевих виборних осіб має дозволяти одержувати відповідну 

грошову компенсацію на витрати при здійсненні своїх повноважень, а також, у 

разі потреби, компенсацію за упущену вигоду або заробіток і відповідне 

соціальне страхування; 

– функції і діяльність, несумісні з мандатом місцевої виборної особи, 

можуть бути встановлені тільки законом або основними правовими 

принципами. 

Можна стверджувати, що правовий статус виборних посадових осіб 

місцевого самоврядування (депутати місцевих рад, сільський, селищний, 

міський голова), закріплений у Законі України від 21 травня 1997 p., відповідає 

вимогам Хартії про вільне здійснення ними своїх повноважень. Так, п. 2 ст. 49 

Закону містить положення, відповідно до якого депутат: 
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1) представляє інтереси всієї територіальної громади; 

2) має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у 

діяльності ради й утворених нею органів; 

3) має право вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на 

сесіях рад, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу 

яких він обраний (п. 6 ст. 49); 

4) має право звернутися із запитом до керівників ради й її органів, 

відповідним голові, керівникам органів, підприємств, установ і організацій 

незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній 

території (п. 7 ст. 49), тощо. 

У рамках повноважень, закріплених у законі, цілком самостійним є 

сільський, селищний, міський голова (п. З ст. 42). Він несе персональну 

відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень (п. 4 ст. 42). 

Проте при здійсненні цих повноважень він підзвітний, підконтрольний і 

відповідальний перед територіальною громадою, відповідальний – перед 

відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради 

повноважень органів виконавчої влади – ще й підконтрольний відповідним 

органам виконавчої влади (п. 5 ст. 42). 

Міжнародні норми про адміністративний контроль за діяльністю органів 

місцевого самоврядування закріплені у ст. 8 Хартії. Вони встановлюють, що 

такий контроль: 

а) може здійснюватися тільки у формах і випадках, передбачених 

конституцією або законом; 

б) може призначатися тільки для забезпечення дотримання законності й 

конституційності, включаючи також контроль за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих їм повноважень; 

в) має здійснюватися в такий спосіб, щоби ступінь втручання 

контролюючого органу відповідала значущості інтересів. 

Щодо цих положень Хартії, Конституція України містить сі. 144, 

відповідно до якої органи місцевого самоврядування в межах повноважень, 
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визначених законом, приймають рішення, які і обов'язковими до виконання на 

відповідній території. Рішення органів місцевого самоврядування за мотивами 

їх невідповідності Конституції або законам України зупиняються у 

встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. 

Отже, по-перше, такий адміністративний контроль за діяльністю органів 

місцевого самоврядування в Україні можливий і є легітимним. По-друге, у 

рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах законних 

повноважень, адміністративне втручання заборонене, за винятком випадків, 

коли такі рішення не відповідають Конституції і законам України. По-третє, 

можливе не пряме скасування, а тільки призупинення виконання такого 

рішення в установленому законом порядку (з дотриманням певної процедури) з 

одночасним зверненням до суду. Крім того, у ст. 35 Закону України від 9 квітня 

1999 р. «Про місцеві державні адміністрації» міститься заборона на втручання 

місцевих державних адміністрацій у здійснення органами місцевого 

самоврядування своїх повноважень. Таким чином, уявляється, що основні 

вимоги Хартії стосовно цього дотримані. 

Найбільш детально, у кількісному й об'ємному аспектах, розроблена ст. 9 

Хартії, що регламентує джерела фінансування місцевого самоврядування. Як 

уявляється, це є обґрунтованим, адже такі джерела складають фінансово–

економічну базу місцевого самоврядування, на основі якої воно самостійно 

реалізує локальні інтереси, здійснюючи профільні функції. 

Основними засадами формування фінансових джерел органів місцевого 

самоврядування, відповідно до Хартії, є: 

а) їх легальне існування, визнане і санкціоноване державою, а також 

свобода розпорядження такими джерелами при здійсненні функцій 

самоврядування; 

б) відповідність цих фінансових коштів (у кількісному аспекті. – Авт.) 

повноваженням органів місцевого самоврядування, наданим конституцією або 

законом; 
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в) наявність місцевих джерел прибутків, що покривають принаймні 

частину фінансових потреб місцевого самоврядування і право його органів на 

встановлення ставок місцевих податків і зборів; 

г) наявність багатоваріантності фінансових систем місцевого 

самоврядування з метою їх адаптації до різноманіття завдань і функцій місцевої 

демократії; 

ґ) наявність процедур фінансового вирівнювання або еквівалентних 

заходів з метою коригування результатів нерівномірного розподілу можливих 

джерел фінансування органів місцевого самоврядування, для захисту більш 

слабких у фінансовому відношенні аналогічних органів, без обмеження свободи 

дій цих органів у межах власної компетенції; 

д) погоджувальна процедура центру і місць при перерозподілі фінансів; 

є) самостійність органів місцевого самоврядування у витраті виділених 

субсидій і наявність можливості їх доступу до внутрішнього ринку позичкового 

капіталу. 

Слід зазначити, що багато з перерахованих положень Хартії знайшли своє 

закріплення в законодавстві України. Насамперед, це стосується визначення 

матеріальної і фінансової основ місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 

142 Конституції, як такі виступають рухоме й нерухоме майно, прибутки 

місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що перебувають у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 

об'єкти їхньої спільної власності, які знаходяться в управлінні районних і 

обласних рад. Тут же закріплено, що держава бере участь у формуванні 

прибутків бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве 

самоврядування. 

Закон України від 21 травня 1997 р. деталізує і розширює об'єкти 

матеріальної і фінансової основ місцевого самоврядування. Зокрема, він 

включає в них позабюджетні цільові (утому числі валютні) й інші кошти, 

уточнює, що об'єкти природокористування мають бути в комунальній власності 

територіальних громад, а також змінює правовий режим об'єктів, що належать 
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місцевому самоврядуванню і знаходяться в управлінні районних і обласних рад, 

із загальної власності на спільну (п. 4 ст. 16). Тут же закріплене положення, що 

місцеві бюджети самостійні, вони не включаються до Державного бюджету 

України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів 

(п. 6 ст. 16). Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і 

особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі 

повноваження і власні бюджетні кошти, а також передавати органам 

самоорганізації населення відповідні кошті й інші ресурси, необхідні тим для 

здійснення своїх повноважень, а також здійснювати контроль за використанням 

цих коштів (пункти 7 і 8 ст. 16). 

Більш докладну регламентацію конституційних положень щодо 

матеріальної і фінансової основ місцевого самоврядування вміщує розділ III 

профільного Закону України від 21 травня 1997 р. Тут закріплюються: 

право органів місцевого самоврядування на самостійне розроблення, 

затвердження і виконання бюджетів відповідно до цього Закону і Закону 

України про бюджетну систему (ст. 61); 

підстави державного контролю за витратами місцевих бюджетів, а також 

можливість вилучення з місцевого бюджету до державного бюджету частини 

надлишку (ст. 62); 

принципи формування прибуткової частини місцевих бюджетів (ст. 63) і 

порядок витрати коштів місцевих бюджетів (ст. 64); 

питання збалансування прибутків і витрат місцевих бюджетів, акумуляції 

позабюджетних коштів, установлення місцевих податків і зборів, участі органів 

місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. 

Уявляється, що більш повне й реальне сприйняття законодавством 

України положень Хартії стосовно джерела фінансування місцевого 

самоврядування, можливе, по-перше, у разі позитивних змін в економіці країни 

просування економічних реформ на локально-регіональному рівні. А по-друге, 

з огляду на особливу важливість цих проблем для становлення і 

функціонування місцевого самоврядування, уявляється необхідним більш 
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детальну регламентацію питань, що регулюють упорядкування, виконання і 

контроль за виконанням місцевих бюджетів, а також збір і витрату місцевих 

податків і зборів здійснити в єдиному законодавчому акті, що істотно 

доповнить наявну нормативну базу України з питань місцевого 

самоврядування. 

Стандарти співробітництва органів місцевого самоврядування, в тому 

числі й міжнародного, закріплені у ст. 10 Хартії і докладно розглядалися у 

розділі XIV підручника. 

У ст. 11 Хартії, що немовби завершує основну частину документа з метою 

забезпечення вільного здійснення і дотримання закріплених конституцією і 

законодавством країни принципів місцевого самоврядування з допомогою 

встановлення судового порядку захисту цих прав. Слід зазначити, що і 

Конституція України (ст. 145), і профільний Закон України від 21 травня 1997 

р. (ст. 4) містять відповідні положення про те, що права місцевого 

самоврядування захищаються в судовому порядку. Більш того, ст. 71 

профільного Закону України закріплює, що органи й посадові особи місцевого 

самоврядування мають право на звернення до суду стосовно визнання 

незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, які обмежують права 

територіальних громад, повноваження органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Виходячи з тієї уваги, що приділяється місцевому самоврядуванню в 

європейській інтеграції, можна дійти висновку, що основна частина Хартії 

(статті 1-11) регламентує найважливіші комиетенційні і функціональні аспекти 

діяльності органів місцевого самоврядування, закріплюючи відповідні рамкові 

норми міжнародного характеру. Вони мають істотне значення для становлення 

і діяльності системи місцевої демократії на території сучасної демократичної 

держави. Без визнання конкретними державами цих норм, що є профільними 

міжнародними стандартами, з допомогою їх закріплення у 

внутрішньодержавному законодавстві й подальшому виконанні дуже важко 
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говорити про спільні підходи країн Європи до проблем становлення і 

функціонування місцевих співтовариств і їхніх представницьких органів як 

однієї з основ демократичного устрою, про гармонізацію їхнього національного 

законодавства в цій сфері і, отже, про беззастережне домінування інтеграційних 

тенденцій у рамках єдиної Європи. 

Уявляється необхідним спинитися на механізмі сприйняття норм Хартії, 

що пов'язаний з процесуальним механізмом самого документа, закладеним у ст. 

12. Він полягає в тому, що, по-перше, документ може набрати чинності тільки 

при виконанні державою-учасницею Хартії 20 з 30 пунктів першої частини 

Хартії. Тут же перераховуються 14 особливо важливих пунктів, з яких 10 

пунктів мають бути обрані державою для обов'язкового і неухильного 

дотримання. Таким чином, Хартія, як і всі подібні документи, прийняті в 

рамках РЄ, заснована на принципі субсидіарності, що означає фактично, що 

вона покладає соціально-політичну відповідальність майже всіх питань на 

уряди держав-учасниць. 

По-друге, важливим елементом процесуального механізму Хартії є 

положення ст. 13 про те, що конкретна країна, яка приєднується до цього 

документа, може «зазначити ті категорії органів місцевого і регіонального 

самоврядування, якими обмежується застосування цієї Хартії, або категорії, що 

вона має намір виключити зі сфери її застосування». Крім того, ст. 16 дозволяє 

країні «зазначити територію або території, до яких буде застосовуватися 

Хартія». Тут же встановлена процедура поширення застосування Хартії на інші 

території країни, що були виключені з дії Хартії при приєднанні до неї. Вона 

реалізується з допомогою надання окремих повідомлень і декларацій на адресу 

Генерального секретаря РЄ. 

Слід враховувати, що Хартія є закритим міжнародно-правовим 

документом, до якого можуть приєднатися тільки держави-члени РЄ шляхом її 

ратифікації, прийняття або схвалення з подальшою передачею на збереження 

Генеральному секретареві РЄ відповідного документа про це (ст. 15). Крім того, 

певний прагматичний інтерес становлять положення ст. 17 Хартії, що 
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закріплюють порядок її денонсації. Важливим при цьому є те, що країна-

учасниця не може денонсувати Хартію до закінчення п'ятирічного терміну з дня 

набрання чинності Хартією для цієї країни. Дане положення, очевидно, 

спрямоване не тільки на стабільну участь у міжнародному договорі, а й має 

стимулювати процес детального обмірковування з боку конкретної держави 

при приєднанні до Хартії. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Важливо зазначити, що нині чинне національне законодавство України 

про місцеве самоврядування в переважній більшості сприйняло положення 

Європейської хартії про місцеве самоврядування 1985 р. Реалізуючи свої 

міжнародно-правові зобов'язання зі становлення місцевого самоврядування, 

Україна прийняла ряд законодавчих актів національного характеру, що 

регламентують правовий статус як самого інституту місцевого самоврядування, 

так і його органів. 

ІІІ. ВСЕСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Всесвітня декларація місцевого самоврядування з'явилася всього через 

два місяці після відкриття для підписання Європейської хартії місцевого 

самоврядування. Вона була прийнята XX VII Конгресом Міжнародної Спілки 

місцевої влади (МСМВ) 26 вересня 1985 р. у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і 

значною мірою збігається з положеннями Європейської хартії. 

Всесвітня Декларація місцевого самоврядування в 1993 р. була вперше 

введена автором у науковий оборот, завдяки листуванню з керівництвом 

МСМВ. Виходячи з того, що МСМВ є однією з найстарших і 

найавторитетніших МНУО місцевої влади, прийняття нею такого документа 

мало великий політичний резонанс. 

Хоча Декларацію прийнято МНУО і тому вона не є документом, 

обов'язковим для виконання Україною, але становить значний інтерес – адже в 

ній знайшла свій відбиток і закріплення позиція широких кіл світової 
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громадськості, активістів і спеціалістів муніципального руху з питань 

становлення і функціонування локальної демократії. 

Документ складається з Преамбули і 11 статей. Формулювання 

декларації, розроблені на основі Європейської хартії, порівняно з останньою, 

уявляються більш точними і певними. Само найменування і зміст статей 

Декларації носить не рекомендаційний, а, переважно, стверджувальний 

характер, що зумовлено, мабуть, особливостями документа, прийнятого в 

рамках міжнародної громадської організації. Дійсно, з погляду процесу 

міжнародного нормоутворення, МНУО не є органами, що виражають волю 

держав. Але як впливові й масові об'єднання міжнародної громадськості, 

МНУО концентровано виражають її думку стосовно найважливіших аспектів 

міжнародного життя, у тому числі й з питань, що становлять значний інтерес 

власне для держав, як це має місце в даному разі. З огляду на ці обставини, 

держави змушені рахуватися з такою думкою у процесі як міжнародного, так і 

внутрішньодержавного нормоутворення. 

Преамбула містить положення про те, що проголошення даної Декларації 

здійснюється з тим, «щоб вона стала для всіх націй стандартом, до якого 

необхідно прагнути, з метою досягнення демократичного процесу, 

поліпшуючи, таким чином, добробут свого населення». Тут же є вказівка 

генеральному секретареві МСМВ довести цей документ до відома тих органів 

ООН, що розробляють курс політичного розвитку з тим, щоб рішуче 

впроваджувати в усьому світі принцип і практику місцевого самоврядування. 

Звертає увагу, наприклад, положення ст. 1, в якій однозначно, на відміну 

від Європейської хартії, визначено, що принцип місцевого самоврядування має 

бути визнано в конституції або в основному законі про урядові структури 

країни. Стаття 2 Декларації дещо інакше, у ширшому ракурсі, порівняно зі ст. З 

Європейської хартії, трактує концепцію місцевого самоврядування. Під ним тут 

слід розуміти «право й обов'язок місцевих органів влади регулювати і вести 

державні справи під свою особисту відповідальність і в інтересах місцевого 

населення». Уявляється, що таке визначення місцевого самоврядування, в 
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якому його органи іменуються «місцевими органами влади», по-перше, 

абсолютизує процес децентралізації управління, а по-друге, відбиває тенденцію 

до розширення його компетенції за рахунок передачі органам місцевого 

самоврядування, а не делегування їм, державних повноважень. 

Особливістю цього документа є також виділення питання про міжнародні 

зв'язки місцевої влади в окрему ст. 10, що, трактуючи в розширювальному 

аспекті передбачене ст. 9 їхнє право на утворення спілок, включає в нього і 

право на утворення міжнародної спілки місцевих органів влади. Крім того, 

передбачається право місцевих влад на підтримку зв'язків з їхніми колегами в 

інших країнах світу з метою взаємного обміну, співробітництва і сприяння 

міжнаціональній згоді. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Уявляється, що інтенсифікація участі муніципальних спілок України в 

роботі і заходах МСМВ приведе їх до необхідності активізувати свою 

діяльність з легалізації положень Всесвітньої декларації місцевого 

самоврядування всередині країни, зокрема, як у частині розширення 

компетенційної бази, так і в частині легалізації міжнародного співробітництва. 

Прикладом виявлення такої тенденції є прийняття Асоціацією міст України в 

1997 р. Хартії українських міст, що містить багато положень Всесвітньої 

декларації місцевого самоврядування. 

IV. ЄВРОПЕЙСЬКА ТИПОВА КОНВЕНЦІЯ 

 

Прийнята в рамках РЄ Хартія місцевого самоврядування є першим 

комплексним документом, що відбив і закріпив міжнародні стандарти 

становлення і функціонування місцевого самоврядування на територіях 

конкретних держав. Але ще 1980 р. держави-члени РЄ підписали Європейську 

(рамкову) конвенцію про основні принципи транскордонного співробітництва 

між територіальними общинами або органами влади, що врегулювала основні 

аспекти міжнародного прикордонного співробітництва між суміжними 

територіями дєржав-членів цієї організації. Вона стала, по суті, першим 
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профільним міжнародним документом макрорегіонального характеру, який 

містить міжнародні стандарти у сфері міжнародного співробітництва місцевої 

влади, що має вихід на рішення локальних питань розвитку територій. 

В основі цієї діяльності, яка привела в результаті до формування 

прикордонних регіонів, лежала етнічна, або мовна близькість, або однорідність 

населення, що мешкає на суміжних територіях держав, високий рівень 

міжособистісних контактів, близькість елементів соціальної психології, 

культури. Ці процеси набули настільки навального характеру і привели до 

таких позитивних результатів (починаючи з середини 60-х років до початку 70-

х років XIX ст. у результаті локальної інтеграції на прикордонних територіях 

Франції, Швейцарії, ФРН, Бельгії і Скандинавських держав було створено 

понад 20 регіонів, які досягли за своєю інфраструктурою рівня прикордонних), 

що державами-членами РЄ в травні 1980 р. у Мадриді було підписано договір 

«Про Європейську типову конвенцію про транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або органами влади», який потім було 

трансформовано у багатосторонню конвенцію про принципи такого 

співробітництва. 

Таким чином, ще до вироблення спільних підходів до місцевої демократії 

держави-члени РЄ з ініціативи своїх органів ми цсного самоврядування вже 

розробили і прийняли міжнародні стандарти з питань їх прикордонного 

співробітництва, що і одним з найбільш інтенсивних і розвинутих видів їхнього 

міжнародного співробітництва й одночасно найважливішим правом за 

Європейською хартією місцевого самоврядування. 

Конвенція складається з Преамбули, 12 статей і Додатку. Виходячи з 

того, що вони становлять значний прагматичний Інтерес в аспекті їх 

сприйняття національним законодавством України, проаналізуємо їх 

докладніше. У Преамбулі Конвенції зазначено, що її прийняття відповідає не 

тільки основній меті РЄ – «досягнення більш тісної єдності між її членами і 

сприяння співробітництву між ними, що реалізується, зокрема, і шляхом 

укладення угод в адміністративній сфері», а й відповідає прагненню РЄ 
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«забезпечити участь територіальних общин або органів влади Європи в 

досягненні цієї мети». 

Тут же закріплені основні об'єкти прикордонного співробітництва, що 

становлять, безсумнівно, загальний взаємний інтерес для суміжних територій – 

регіональний, міський і сільський розвиток, охорона навколишнього 

середовища, удосконалювання інфраструктур і обслуговування населення, а 

також взаємодія у випадках стихійного лиха. 

Важливе значення має констатація факту, що таке міжнародне 

співробітництво, базуючись на наявному досвіді, дозволяє його учасникам 

ефективніше виконувати свої завдання і може сприяти розквіту й розвитку 

прикордонних регіонів», їх «економічному і соціальному прогресу й 

солідарності, що об'єднує європейські народи». 

В обов'язок сторін (держав), що беруть участь у Конвенції, входить 

сприяння поглибленню транскордонного співробітництва між територіальними 

общинами або органами влади, що перебувають під їхньою юрисдикцією і 

юрисдикцією держави-партнера (ст. 1), причому таке співробітництво може 

бути не тільки двостороннім, а й багатостороннім. Сторони беруть на себе 

також: зобов'язання з дотримання конституційних положень кожної з них і 

сприяння укладенню угод і домовленостей, що можуть бути необхідні для 

цього. 

Практичне значення має ст. 2 Конвенції, в якій тлумачаться основні 

терміни, уживані в документі. Так, за змістом даної Конвенції, транскордонне 

співробітництво означає «будь-які спільні дії, спрямовані на посилення і 

розвиток добросусідських відносин між територіальними общинами або 

органами влади, що перебувають під юрисдикцією двох або декількох 

договірних сторін, і укладення з цією метою необхідних угод або 

домовленостей». Там само зазначена основна умова реалізації такого 

співробітництва – воно здійснюється в межах компетенції територіальних 

общин або органів влади, визначеної внутрішнім законодавством, причому 

рамки й характер такої компетенції Конвенція не змінює. 
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Для цілей даної Конвенції термін «територіальні общини або органи 

влади» означає общини, органи влади або організації, що здійснюють свої 

функції в межах місцевості або регіону і визнаються як такі внутрішнім 

законодавством кожної держави. Стаття закріплює право кожної держави під 

час підписання Конвенції або через подальше повідомлення Генерального 

секретаря РЄ визначити общини, органи влади або організації, а також 

діяльність і форми, якими вона має намір обмежити сферу застосування цієї 

Конвенції або виключити з неї. 

Принципове значення мають положення ст. З Конвенції з переважно 

бланкетним характером: визначається, що держави-учасниці розвиватимуть 

прикордонне співробітництво через заохочення ініціативи територіальних 

общин і органів влади, яка базується на основних розроблених у рамках РЄ 

принципах співробітництва між місцевою владою; таке співробітництво, що 

носить дво- або багатосторонній характер, може здійснюватися як на базі 

особистих домовленостей, так і з урахуванням типових міждержавних дво- і 

багатосторонніх угод, розроблених у рамках РЄ, з метою сприяння 

співробітництву територіальних общин і органів влади; досягнуті домовленості 

та укладені угоди можуть базуватися, зокрема, на типових угодах, а також на 

угодах, статутах і договорах про основні принципи співробітництва, що 

містяться в Додатку до цієї Конвенції, шляхом їх відповідного пристосування 

до конкретної ситуації кожної із сторін. 

Зазначені типові угоди, а також угоди, статути й договори про основні 

принципи співробітництва призначені тільки для керівництва в цій діяльності, 

тому вони не мають обов'язкового характеру. Разом з тим, ці документи в 

репрезентативному аспекті відзначаються типологічними, стандартизованими 

властивостями і немовби закріплюють можливі, бажані, допустимі на 

міжнародній арені шляхи й організаційно-правові форми реалізації 

міжнародного співробітництва місцевої влади. З позицій розвитку 

міжнародного співробітництва ці угоди несуть значні потенційні можливості із 

становлення, розширення та активізації співробітництва місцевої влади. 
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До типових міждержавних угод з прикордонного співробітницва 

Конвенція відносить документи, укладені з такого кола питань: 

про розвиток прикордонного співробітництва; 

про транскордонні регіональні зв'язки; 

про транскордонні локальні (місцеві) зв'язки; 

про прикордонне співробітництво на контрактній основі між місцевими 

органами влади; 

про органи прикордонного співробітництва між місцевими органами 

влади. 

До основних питань співробітництва між місцевими органами влади, які 

розроблені в рамках РЄ і за якими можна укладати міждержавні угоди й 

договори і вносити відповідні положення в статути, належать: 

утворення груп зв'язку між місцевими органами влади; 

координація управління на локальному рівні прикордонними державними 

справами; 

утворення прикордонних асоціацій, що займаються питаннями 

приватноправового характеру; 

постачання товарів або надання послуг між прикордонними місцевими 

общинами (за типом «приватне право»); 

постачання товарів або надання послуг між прикордонними місцевими 

общинами (за типом «публічне право»); 

утворення органів прикордонного міжобщинного співробітництва. 

У п. 2 ст. 3 Конвенції містяться положення процесуального характеру, 

спрямовані на реалізацію її механізму кожною з дер–жав–учасниць. Серед них: 

право кожної з них в угодах про прикордонне співробітництво, що 

укладаються, визначати рамки, форми і межі, в яких можуть здійснювати таке 

співробітництво територіальні общини і місцеві влади, а також право визначати 

общини або органи, що беруть участь у цьому співробітництві. Спеціально 

закріплюється положення про те, що сторони за спільним бажанням можуть 
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здійснювати й інші, не зазначені в Конвенції, форми прикордонного 

співробітництва (п. 3 ст. 3). 

Важливе значення мають положення пунктів 4 і 5 ст. 3 Конвенції, в яких 

сказано, що всі договори і домовленості укладаються з дотриманням вимог 

внутрішнього законодавства кожної із сторін з питань повноважень у сфері 

міжнародних відносин і з дотриманням правил контролю або нагляду, що 

регулюють діяльність територіальних общин і місцевої влади. З цією метою 

кожна сторона, що бере участь, має під час підписання Конвенції або через 

подальше повідомлення Генерального секретаря РЄ визначити органи влади, 

що, відповідно до внутрішнього законодавства, уповноважені здійснювати 

такий контроль або нагляд. 

Учасники Конвенції беруть на себе зобов'язання з усунення труднощів і 

перешкод юридичного, адміністративного або технічного характеру, що 

можуть стати перешкодою для розвитку і нормального здійснення 

прикордонного співробітництва, і з координації своєї діяльності з іншими 

учасниками при виникненні таких перешкод (ст. 4). Якщо прикордонне 

співробітництво розвивається і здійснюється відповідно до вимог конвенції, 

сторони можуть розглянути питання про доцільність надання територіальним 

общинам або органам влади, що беруть участь у ньому, таких самих 

можливостей, як і для співробітництва на національному рівні (ст. 5). 

Особливе значення надається інформаційному забезпеченню 

прикордонного співробітництва. Кожна із сторін, на прохання контрагента, має 

надати йому якнайповнішу інформацію з метою сприяння у виконанні його 

зобов'язань за цією Конвенцією. Крім того, вона має піклуватися про те, щоб 

територіальні общини або органи влади, що беруть участь у прикордонному 

співробітництві, були проінформовані про засоби діяльності відповідно до цієї 

Конвенції (статті 6 і 7). Учасники передають Генеральному секретареві РЄ 

відповідну інформацію стосовно всіх угод і домовленостей, досягнутих у 

рамках цієї Конвенції. На його ж ім'я має передаватися будь-яка пропозиція, що 

вноситься одним або кількома учасниками з метою доповнення чи розширення 
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цієї Конвенції або типових угод. Така пропозиція вноситься потім Генеральним 

секретарем РЄ на розгляд Комітету Міністрів РЄ (у даний час – Ради Міністрів 

РЄ), що приймає по ній рішення (ст. 8). 

Незважаючи на те, що Конвенція 1980 р. відкрита для підписання тільки 

державами-членами через ратифікацію, прийняття або затвердження (ст. 9), 

вона носить відкритий характер, оскільки до неї, за запрошенням Комітету 

Міністрів РЄ, прийнятому одностайно в процесі голосування, може 

приєднатися будь-яка держава, що не є членом РЄ. Проте в цьому разі 

необхідна ратифікація цього документа, з подальшою чітко вираженою згодою 

про приєднання до нього, через передачу Генеральому Секретареві РЄ 

документа про приєднання. По сплину фьох місяців після дати його передачі 

Конвенція вступає в дію і її держави, що приєдналася (ст. 10). Передбачається 

можливість денонсації Конвенції шляхом офіційного письмового Повідомлення 

про це Генерального секретаря РЄ (ст. 11). 

Приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи 

транскордонного співробітництва між територіальними общинами або 

органами влади 1980 p., здійснене за запрошенням Ради Міністрів РЄ, ще до її 

вступу в РЄ, завдяки Постанові Верховної Ради України від 14 липня 1993 р., 

стало не ГІльки визнанням потенційних можливостей України в цій сфері як 

значної європейської держави, що обрала демократичні орієнтири розвитку, і 

вираженням бажання республіки брати участь в європейських інтеграційних 

процесах, що стрімко набирають силу і трансформуються в домінантну 

тенденцію регіональної і глобальної міжнародної політики, а й своєрідним 

першим запрошенням до родини європейських народів. 

Приєднання України до Конвенції 1980 р. оформило процеси становлення 

прикордонного співробітництва регіонів України з регіонами суміжних держав 

(Карпатський єврорегіон) і послугувало правовою базою для активізації такого 

співробітництва надалі (єврорегіони «Буг», «Нижній Дунай», «Верхній Прут» 

та ін.). 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
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Розглянуті документи, що містять міжнародні норми із становлення, 

розвитку і функціонування інституту місцевого самоврядування на території 

конкретних держав, становлення і реалізації різнопланового та різнорівневого 

міжнародного співробітництва місцевої влади, носять однозначно 

миропозитивний характер. Прийняття міжнародно-правових документів з 

питань, врегульованих переважно нормами національного законодавства, є 

відбитком якісно інших, гуманістичних закономірностей розвитку світового 

співтовариства і міжнародного права, закріпленням нових прогресивних 

принципів і норм взаємовідносин держав у взаємопов'язаному і 

взаємозалежному світі. Можна стверджувати, що підписання або приєднання 

до таких документів і реалізація їхніх положень державними органами України 

та її органами місцевого самоврядування стало каталізатором процесів із 

становлення в нашій державі цивілізованої системи місцевої демократії. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Міжнародні стандарти – це норми міжнародного права, які містяться в 

міжнародних договорах, що розробляються державами в рамках міжнародних 

міжурядових організацій (ММУО). На процеси розроблення таких норм 

впливають глобальні тенденції інтернаціоналізації міжнародного життя. Вони 

опосередковано впливають на внутрішньодержавні й міждержавні відносини, в 

результаті чого суб'єкти міжнародного права розробляють стандартизовані 

правила поведінки і визнають їх юридично обов'язковими. Таким чином, 

міжнародні стандарти уявляються як «правовий провісник» майбутньої 

людської цивілізації, що усвідомлює себе єдиним цілим, вони відбивають 

якісно новий рівень свідомості людської цивілізації – усвідомлення всесвітньої 

спільності. 

2. Важливо зазначити, що нині чинне національне законодавство України 

про місцеве самоврядування в переважній більшості сприйняло положення 

Європейської хартії про місцеве самоврядування 1985 р. Реалізуючи свої 
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міжнародно-правові зобов'язання зі становлення місцевого самоврядування, 

Україна прийняла ряд законодавчих актів національного характеру, що 

регламентують правовий статус як самого інституту місцевого самоврядування, 

так і його органів. 

3. Уявляється, що інтенсифікація участі муніципальних спілок України в 

роботі і заходах МСМВ приведе їх до необхідності активізувати свою 

діяльність з легалізації положень Всесвітньої декларації місцевого 

самоврядування всередині країни, зокрема, як у частині розширення 

компетенційної бази, так і в частині легалізації міжнародного співробітництва. 

Прикладом виявлення такої тенденції є прийняття Асоціацією міст України в 

1997 р. Хартії українських міст, що містить багато положень Всесвітньої 

декларації місцевого самоврядування. 

4. Розглянуті документи, що містять міжнародні норми із становлення, 

розвитку і функціонування інституту місцевого самоврядування на території 

конкретних держав, становлення і реалізації різнопланового та різнорівневого 

міжнародного співробітництва місцевої влади, носять однозначно 

миропозитивний характер. Прийняття міжнародно-правових документів з 

питань, врегульованих переважно нормами національного законодавства, є 

відбитком якісно інших, гуманістичних закономірностей розвитку світового 

співтовариства і міжнародного права, закріпленням нових прогресивних 

принципів і норм взаємовідносин держав у взаємопов'язаному і 

взаємозалежному світі. Можна стверджувати, що підписання або приєднання 

до таких документів і реалізація їхніх положень державними органами України 

та її органами місцевого самоврядування стало каталізатором процесів із 

становлення в нашій державі цивілізованої системи місцевої демократії. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 
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Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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