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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЙОГО 
РОЛІ У СИСТЕМІ ВЛАДИ

Термін "місцеве самоврядування" ми чуємо щодня. З екрану телевізора,
від депутатів та політиків, він підморгує до нас зі шпальт газет та Інтернет6
видань. Усі нібито розуміють, про що йдеться, але часто не можуть дійти згоди
у запеклих суперечках про найпростіше.

Зі своїм справжнім змістом місцеве самоврядування увійшло в наше життя
не так уже й давно 6 з початку 19906х років. Сьогодні це вже не просто термін
з підручника чи закону. Це найближчий для кожного громадянина рівень
влади, це освіта його дітей та лікарня, це міський транспорт і сільська дорога,
це проведення локального газопроводу та будівництво (чи то б пак,
недопущення руйнування) спортмайданчика, це, зрештою, і участь кожного в
управлінні місцевими справами 6 через органи самоорганізації населення,
громадські слухання, депутатів місцевої ради тощо.

Важливо наголосити, що самоврядування як участь громадян в управлінні
може успішно функціонувати лише в тому випадку, коли вже існують елементи
громадянського суспільства і самоорганізації. Ці елементи в Україні поки лише
формуються і є відносно слабкими. 

Спробуємо розібратися, що ж це 6 місцеве самоврядування, звідки і для
чого воно з'явилося. Безперечно, кожен вже має певний погляд на це, але
ніколи не завадить почути думку інших. 

Що означає поняття "місцеве самоврядування"?
Місцеве самоврядування 6 багатогранне та комплексне політико6правове

явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України
1996 року дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт
конституційно6правового регулювання виступає в якості:

� по6перше, відповідної засади конституційного ладу України;
� по6друге, специфічної форми народовладдя; 
� по6третє, права жителів відповідної територіальної одиниці

(територіальної громади) на самостійне вирішення питань місцевого значення.
Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із
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Волинський ресурсний центр

найважливіших принципів організації і функціонування влади в суспільстві та
державі та є необхідним атрибутом будь6якого демократичного ладу. У ст. 2
Європейської Хартії місцевого самоврядування проголошується: "Принцип
місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві країни і, по
можливості, у конституції країни".

Вперше в Україні принцип
визнання місцевого
самоврядування на
конституційному рівні було
закріплено ще в Конституції
гетьмана Пилипа Орлика 1710
року, а пізніше 6 в Конституції
УНР 1918 року, положення яких
так і не були реалізовані. За
радянських часів цей принцип
рішуче заперечувався, він
суперечив централізованому
характеру радянської держави.

Конституція України 1996 року, у повній відповідності до вимог
Європейської Хартії (поряд з такими фундаментальними принципами як
народовладдя, суверенітет і незалежність України, поділу державної влади
тощо), в окремій статті фіксує принцип визнання та гарантованості місцевого
самоврядування. Визнання місцевого самоврядування однією із засад
конституційного ладу означає встановлення демократичної децентралізованої
системи управління, яка базується на самостійності територіальних громад,
органів місцевого самоврядування у вирішенні всіх питань місцевого значення.

Місцеве самоврядування як форма народовладдя
Згідно ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпосередньо і

через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. З даного
конституційного положення випливає, що органи місцевого самоврядування
не входять до єдиного державного механізму. В силу цього, місцеве
самоврядування можна розглядати як окрему форму реалізації народом
належної йому влади.

Як специфічна форма реалізації належної народові влади
місцеве самоврядування:

1) має особливого суб'єкта 6 територіальну громаду, тобто жителів села чи
добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та
міста. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування
безпосередньо та через органи місцевого самоврядування;

2) займає окреме місце в політичній системі (в механізмі управління
суспільством та державою). Місцеве самоврядування, його органи, згідно
Конституції України, не входять до механізму державної влади, хоча це й не
означає його повної автономності від держави, державної влади.
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Взаємозв'язок місцевого самоврядування з державою досить тісний і
знаходить свій вияв у тому, що, по6перше, і місцеве самоврядування, і
державна влада мають єдине джерело 6 народ (ч.1 ст. 5 Конституції України);
по6друге, органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися
окремі повноваження органів виконавчої влади (ст. 143 Конституції України) і
стан їх реалізації контролюється відповідними органами виконавчої влади.

3) має особливий об'єкт управління 6 питання місцевого значення, перелік
яких у вигляді предметів відання органів та посадових осіб місцевого
самоврядування визначено в Законі України від 21 травня 1997 р. "Про місцеве
самоврядування в Україні". 

Таке становище місцевого самоврядування в політичній системі дозволяє
характеризувати його як самостійну (поряд з державною владою) форму
публічної влади 6 публічну владу територіальної громади. Самостійність
місцевого самоврядування гарантується Конституцією України, ст. 145 якої
передбачає, що права місцевого самоврядування захищаються в судовому
порядку, а ст. 142 визначає матеріальну і фінансову основу місцевого
самоврядування;

Повноваження місцевого самоврядування 6 це визначені
Конституцією і законами України, іншими правовими актами права і обов'язки
територіальних громад, органів місцевого самоврядування із здійснення
завдань та функцій місцевого самоврядування.

У загальному вигляді найважливіші питання, віднесені до відання місцевого
самоврядування, визначені Конституцією України, ст. 143 якої передбачає, що
територіальні громади села, селища, міста:

6 безпосередньо або через утворені ними органи місцевого
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності;

6 затверджують програми соціально6економічного та культурного розвитку
і контролюють їх виконання;

6 затверджують бюджети відповідних адміністративно6територіальних
одиниць і контролюють їх виконання; 

6 встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують
проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;

6 утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства,
організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують
інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Деталізуються та конкретизуються повноваження місцевого
самоврядування в Законі "Про місцеве самоврядування в Україні", в
галузевому законодавстві та в інших правових актах. Одночасно необхідно
зазначити, що переважна більшість повноважень місцевого самоврядування
здійснюється через представницькі органи місцевого самоврядування та їх
виконавчі органи. При цьому Закон "Про місцеве самоврядування в Україні"
згідно з принципом розподілу повноважень окремо визначає компетенцію
представницьких органів місцевого самоврядування 6 сільських, селищних,
міських рад, їх виконавчих органів та сільського, селищного, міського голови.
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Які цілі переслідує місцеве самоврядування і чому воно важливе?
Сучасні політичні та економічні перетворення в Україні спрямовані на

відновлення демократичних свобод, верховенства права і закону. Основою
чинного законодавства України стає філософія пріоритету прав і свобод
людини і громадянина, владні інституції реформуються з орієнтацією на
забезпечення цих прав. І тут без ефективного місцевого самоврядування 6
найближчого для кожного громадянина рівня влади 6 не обійтися. Саме
ефективність діяльності органів місцевого самоврядування має суттєвий і
оперативний вплив на суспільні відносини, насамперед на зростання
добробуту населення, яке проживає на відповідній території, а це, власне, і є
головною метою діяльності органів місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування за своєю природою виступає як специфічна
форма реалізації публічної влади, відмінної як від державної влади, так і від
об'єднань громадян, воно втілює місцеві інтереси територіальних громад, є
формою залучення громадян України до участі в управлінні своїми справами.

Відомо, що головним завданням та метою місцевого самоврядування є
задоволення місцевих потреб і вирішення конкретних проблем, що виникають
на певній території, власними силами.

Починаючи з останнього десятиліття ХХ ст., функції та повноваження
місцевого самоврядування у більшості розвинених країн світу (Велика
Британія, Німеччина, Франція та ін.) суттєво переглядаються і сьогодні
зачіпають майже усі сфери життєдіяльності територіальних громад.

До найважливіших з них належать:
6 формування та виконання місцевого бюджету, поточне та стратегічне

планування функціонування і розвитку територіальної громади
(муніципалітету);

6 організація роботи та розвиток комунального господарства;
6 забезпечення якісного функціонування інженерної інфраструктури

(дороги, транспорт тощо), громадського порядку, відповідного екологічного та
санітарного стану територій;

6 вирішення соціальних питань (житло, освіта, культура);
6 надання якісних управлінських послуг тощо.
Сучасна демократична держава має не тільки визнавати можливість

існування у ній місцевого самоврядування, а й усіляко підтримувати його та
сприяти подальшому розвитку, оскільки без нього сьогодні неможливо уявити
громадянське суспільство взагалі.

Якими є функції місцевого самоврядування?
Більшість функцій органів самоврядування мають недержавну природу,

оскільки основним критерієм визначення функцій є муніципальна природа
питань місцевого значення. Функції органів місцевого самоврядування мають
децентралізований характер, відбувається перенесення частини державної
виконавчої влади на рівень територіальної громади. 

Відповідно до різних сфер необхідно розрізняти наступні об'єктні функції
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органів самоврядування: 
6 політичні, 
6 економічні, 
6 соціальні, 
6 культурні,
6 екологічні. 
За суб'єктами, тобто органами, що здійснюють муніципальну діяльність, їх

можна поділити на функції сільських, селищних рад, міських рад, районних та
обласних рад. Така диференціація функцій залежно від рівня органів
самоврядування є закономірною, оскільки кожен з цих органів має свою
особливу природу, своєрідний механізм реалізації функцій. 

Останнім критерієм класифікації є сукупність способів, засобів, методів
муніципальної діяльності. Технологічно функції поділяються на:

6 бюджетно6фінансові, 
6 матеріально6технічні, 
6 інформаційні, 
6 планування та програмування розвитку відповідних територій, 
6 нормотворчі, 
6 функції соціального контролю. 
Зазначені функції є загальними для всіх сфер місцевого життя та

спрямовані на вирішення питань місцевого значення. 
Відповідно, вирішення питань місцевого значення та в інтересах місцевого

населення визначає такі основні функції місцевого самоврядування:
6 забезпечення участі населення у вирішенні питань місцевого

значення;
6 управління комунальною власністю, фінансовими засобами місцевого

самоврядування;
6 забезпечення комплексного розвитку територій;
6 забезпечення потреб населення в соціально6культурних, комунально6

побутових та інших життєво необхідних послугах;
6 охорона громадського порядку;
6 захист інтересів і прав місцевого самоврядування, гарантованих

Конституцією України.

Які основні принципи місцевого самоврядування?
До основних принципів місцевого самоврядування в Україні,

відповідно до ст. 4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
належать:

6 народовладдя, що означає, що носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні є народ, що здійснює її безпосередньо та через
органи державної влади і місцевого самоврядування;

6 законність в організації та діяльності інституцій місцевого
самоврядування, що підкріплена чинним законодавством України;

6 гласність, що забезпечує прозору діяльності органів місцевого
самоврядування і систематичну інформацію населення про неї;
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Волинський ресурсний центр

6 колегіальність, що 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;

6 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 (сільські,
селищні, міські голови 6 терміном на 4 роки);

6 правова, організаційна
та матеріально6фінансова
самостійність у межах
повноважень, визначених
чинним законодавством;

6 підзвітність та
відповідальність органів та
посадових осіб місцевого
самоврядування перед
територіальними громадами;

6 державна підтримка та
гарантія місцевого
самоврядування, що
виявляється у наданні територіальним громадам та їхнім органам владно6
управлінських повноважень, згідно із Ст. 7 Основного Закону;

6 судовий захист прав місцевого самоврядування, відповідно до ст. 145
Основного Закону.

Якими нормативними актами регулюється місцеве самоврядування в
Україні?

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, містить понад 20
статей та окремий розділ, що визначають роль і місце місцевого
самоврядування в Україні, статус територіальних громад як його первинного
суб'єкта, основні принципи формування і діяльності органів місцевого
самоврядування, відносини, які виникають у процесі організації та
функціонування місцевого самоврядування, гарантії його здійснення.

На конституційному рівні держава визнає і гарантує місцеве
самоврядування (ст. 7) і закріплює його як право територіальної громади
самостійно вирішувати питання місцевого значення (ст. 140). У Основному
Законі визначено систему місцевого самоврядування, його функції i
компетенцію (ст. 143). Стаття 13 Конституції України стверджує: "Земля, її
надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в
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межах території України, природні ресурси її континентального шельфу,
виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності
Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють
органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,
визначених цією Конституцією". Дуже важливим є положення частини другої
статті 19 Конституції України, згідно з яким "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 ".

Сьогодні, крім Конституції України, місцеве самоврядування регулюється
цілим рядом законів, головним (базовим) з яких є Закон "Про місцеве
самоврядування в Україні", прийнятий Верховною Радою 21 травня 1997 року
(далі Закон про місцеве самоврядування). 

Законом, який визначає права і повноваження, гарантії діяльності депутата
місцевої ради як однієї з центральних фігур місцевого самоврядування є Закон
"Про статус депутатів місцевих рад". До переліку законодавчих актів, якими
сьогодні регулюється діяльність місцевого самоврядування, також відносяться
закони "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про органи
самоорганізації населення" та деякі інші. 

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" регулює
перелік підстав та граничні ставки для місцевих податків і зборів.

Бюджетний кодекс України визначає основні принципи формування та
витрачання місцевих бюджетів, які є основою фінансової спроможності
місцевого самоврядування.

Окремі норми, які більшою чи меншою мірою торкаються місцевого
самоврядування, містять практично усі так звані галузеві закони України.
Говорячи про нормативно6правову базу місцевого самоврядування в Україні,
до згаданих законів слід додати низку указів Президента України, постанов
Кабінету Міністрів Україну, рішень Конституційного Суду України, відомчих
нормативних актів. Їх наявність є свідченням значимості місцевого
самоврядування, його визначальної ролі у житті суспільства і держави.

Що таке статут територіальної громади?
Важливим юридичним засобом реалізації конституційно6правової засади

поєднання форм безпосередньої і представницької демократії у здійсненні
місцевого самоврядування є статути територіальних громад. В них, зокрема,
може бути передбачений додатковий перелік питань місцевого життя, що
повинні вирішуватися референдумом, порядок проведення загальних зборів
громадян, громадських слухань, місцевих ініціатив, можуть встановлюватись
додаткові форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади,
порядок та періодичність їх проведення. Статути територіальних громад
приймаються самими місцевими радами у межах, встановлених
законодавством.
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Як виглядає система місцевого самоврядування?
Система місцевого самоврядування являє собою побудовану на нормах

закону цілісну, структурно і функціонально впорядковану сукупність суб'єктів,
в процесі функціонування і взаємодії яких реалізуються принципи місцевого
самоврядування.

У чинному конституційно6правовому законодавстві України втілена засада
поєднання форм безпосередньої та представницької демократії у здійсненні
місцевого самоврядування. Згідно із Законом про місцеве самоврядування
його систему складають: по6перше, органи місцевого самоврядування; по6
друге, форми безпосереднього волевиявлення жителів територіальних громад
(місцеві референдуми (ст.7), загальні збори громадян (ст.8), місцеві ініціативи
(ст.9), громадські слухання (ст.13), інші форми прямого народовладдя, які
можуть бути передбачені статутами територіальних громад); по6третє, органи
самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні та ін.).

У системі місцевого самоврядування безпосередня і представницька
демократія доповнюють одна одну, взаємодіють. Так, по6перше, єдиним
способом формування місцевих рад є загальні і прямі вибори 6 одна з
найпоширеніших форм безпосередньої участі населення у здійсненні
місцевого самоврядування. По6друге, форми безпосередньої демократії
здійснюють вплив на прийняття рішень органами місцевого самоврядування,
спрямованих на реалізацію інтересів територіальної громади. Це, зокрема,
стосується громадських слухань, місцевих ініціатив, загальних зборів
громадян. І, по6третє, безпосередня демократія становить організаційну
основу системи постійного зв'язку між органами місцевого самоврядування та
населенням, що забезпечує гласність діяльності органів місцевого
самоврядування, контроль населення територіальної громади за роботою
органів місцевого самоврядування та відповідальність органів і посадових осіб
місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

Що належить до гарантій, які забезпечують фінансово6економічну
самостійність органів місцевого самоврядування?

Для самостійного вирішення органами місцевого самоврядування
суспільних справ та проблем місцевих жителів їм необхідні відповідні
матеріально6фінансові ресурси. Адже від ефективності функціонування
місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування безпосередньо
залежить задоволення життєвих інтересів, реалізація прав, насамперед щодо
соціального захисту жителів села, селища, міста, регіону.

Майнова самостійність забезпечується організаційно6правовими
гарантіями і характеризується наявністю комунальної власності, до якої
належить майно, передане безоплатно державою, іншими суб'єктами права
власності, а також створюване і здобуте органами місцевого самоврядування
за рахунок належних їм засобів.

Фінансова самостійність місцевого самоврядування можлива завдяки
організаційно6правовим гарантіям останнього. Вона включає самостійне
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формування й виконання місцевих бюджетів, використання місцевою владою
позабюджетних цільових (у тому числі валютних) та інших коштів, що
знаходяться в комунальній власності територіальних громад.

Гарантіями фінансово3економічної самостійності місцевого
самоврядування є:

6 встановлення Конституцією України (ст. 142) матеріальної і фінансової
основи місцевого самоврядування;

6 положення Конституції України щодо захисту законом права
комунальної власності на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів
(ст. 13);

6 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 рішень органів державної
влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами (ст.
67 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні");

6 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;

6 передбачений Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.
62) обов'язок держави фінансово підтримувати місцеве самоврядування,
брати участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснювати контроль
за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та
належним їх обліком, гарантувати органам місцевого самоврядування доходну
базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних
соціальних потреб;

6 передбачене Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.
68670) право органів місцевого самоврядування мати позабюджетні кошти,
встановлювати місцеві податки і збори, випускати місцеві позики, лотереї та
цінні папери тощо.

Що належить до гарантій організаційної самостійності місцевого
самоврядування?

Гарантіями організаційної самостійності місцевого самоврядування є:
6 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 влади (ст. 38);

6 віднесення питань обрання органів місцевого самоврядування,
обрання чи призначення посадових осіб місцевого самоврядування до
повноважень місцевого самоврядування;

6 встановлена Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 71)
заборона органам виконавчої влади та їх посадовим особам втручатися в
законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а
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також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до
повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім
випадків виконання делегованих їм радами повноважень та в інших випадках,
передбачених законом;

6 встановлена Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 21)
заборона обмежувати права територіальних громад на місцеве
самоврядування за винятком умов воєнного чи надзвичайного стану.

Які існують гарантії захисту прав місцевого самоврядування?
Гарантіями захисту прав місцевого самоврядування є:
6 передбачені Конституцією України обов'язковість до виконання на

відповідній території актів органів місцевого самоврядування (ст. 144) та
судовий порядок захисту права місцевого самоврядування (ст. 45);

6 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;

6 встановлена Законом
"Про місцеве самоврядування в
Україні" (ст. 72) підзвітність і
підконтрольність місцевих
державних адміністрацій
районним, обласним радам;

6 передбачена Законом
"Про місцеве самоврядування в
Україні" (ст. 75)
відповідальність органів та
посадових осіб місцевого
самоврядування перед
територіальними громадами.

Чим місцеве самоврядування відрізняється від місцевого рівня державного
управління?

Державне управління на місцях в Україні представлене місцевими
державними адміністраціями, які підпорядковані органам виконавчої влади
вищого рівня, а також підзвітні та підконтрольні відповідним представницьким
органам у сфері делегованих ними повноважень. Їх функції мають державний
характер (відображають державний інтерес), насамперед зумовлені
завданнями і проблемами державного значення. Місцева державна виконавча
влада не має будь6яких самостійних прав і повноважень, відмінних та
відокремлених від прав і повноважень органів центральної державної влади. 

Слід звернути увагу, що органи місцевого самоврядування 6 виборні та інші
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

органи, уповноважені на вирішення питань місцевого значення, 6 не належать
до системи органів державної влади і зобов'язані діяти лише на підставі і в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.

У чому проявляється автономія місцевого самоврядування від впливу
органів державного управління?

Основним, фундаментальним принципом місцевого самоврядування є
автономія. Цей принцип викладено в Європейській Хартії і ратифіковано
Україною 15 липня 1997 року.

Отже, автономія (з грец. 6 незалежність) 6 це право на самостійне
вирішення проблем місцевого значення 6 здійснювати власний розвиток та
управляти процесами суспільного життя, свобода на впровадження на
відповідній території самоврядування в обсязі, визначеному державними
структурами.

Розкриємо зміст цього поняття у правовій, організаційній і фінансовій
площинах.

Правова автономія органу місцевого самоврядування полягає в тому, що
він має власні повноваження, визначені законом і, де це можливо, 6
Конституцією (ст.2), 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 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, яка відповідала б місцевим запитам і одночасно
забезпечувала б таким чином ефективне управління (ст. 6, 7, 10). Органи
місцевого самоврядування не підпорядковані ієрархічно іншим суб'єктам
влади і будь6який адміністративний контроль за його діями можливий тільки
для забезпечення законності та конституційних принципів місцевого
самоврядування.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого
самоврядування може здійснюватися лише на підставі й у межах повноважень
і засобами, передбаченими Конституцією і законами України, без втручання
органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого
самоврядування наданих їм власних повноважень. 

Матеріально6фінансова автономія 6 це право територіальних громад та
утворених ними органів місцевого самоврядування володіти, користуватися й
розпоряджатися майном, що знаходиться в комунальній власності, власними
фінансовими коштами, достатніми для здійснення своїх повноважень.



42

РО
ЗД

ІЛ
 2

. В
ИЗ

НА
ЧЕ

НН
Я 

ПО
НЯ

ТТ
Я

М
ІС

ЦЕ
ВО

ГО
 С

АМ
ОВ

РЯ
ДУ

ВА
НН

Я 
ТА

 Й
ОГ

О 
РО

ЛІ
У 

СИ
СТ

ЕМ
І В

ЛА
ДИ

Волинський ресурсний центр

Як зрозуміти поняття "власні" та "делеговані" повноваження місцевого
самоврядування?

Положення громадсько6державницької концепції місцевого
самоврядування передбачає, що справи, які покликані вирішувати органи
місцевого самоврядування, поділяються на "власні" та "делеговані".

Аналіз засад регіонального управління та місцевого самоврядування
багатьох унітарних країн світу свідчить, що існують такі групи їхніх
повноважень: власні повноваження (ті повноваження, які виконуються
органами регіонального самоуправління та місцевого самоврядування
самостійно і в інтересах місцевого населення) і делеговані повноваження
(повноваження органів державної влади, які з метою їх більш ефективного
виконання передаються для здійснення органам місцевого самоврядування на
засадах, визначених законом чи договором органами іншого рівня).

Якщо при вирішенні "власних" справ органи місцевого самоврядування
мають діяти самостійно й незалежно від державних органів, підкоряючись
тільки закону, то вирішення "делегованих" справ повинно здійснюватися під
контролем та адміністративною опікою відповідних державних органів.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень
органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади
(ст. 143 Конституції України), а місцеві державні адміністрації в частині
делегованих їм повноважень обласними та районними радами 6 відповідним
радам (ст. 118 Конституції України). Конституційно закріплено обов'язок
місцевих державних адміністрацій здійснювати "взаємодію з органами
місцевого самоврядування" (ст. 119 Конституції України).

Як взаємодіють органи місцевого самоврядування та місцеві органи
виконавчої влади?

Законодавчо закріплена система організаційно6правових форм взаємодії
місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є
широкою, гнучкою і різноманітною. 

Організаційно6правовими формами координаційної взаємодії органів
місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади є, наприклад: 

6 утворення спеціальних органів на паритетних засадах для реалізації
спільних програм;

6 здійснення конкретних дій в певних сферах життєдіяльності території;
6 проведення координаційних нарад за участю керівників і посадових

осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 
6 проведення спільних дій з комплексних програм;
6 планування спільних дій з розподілом обов'язків між учасниками їх

реалізації;
6 проведення науково6практичних семінарів, конференцій з питань

удосконалення координаційної взаємодії; 
6 прийняття спільних розпоряджень головою відповідної місцевої

державної адміністрації і головою обласної (районної) ради тощо.
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

Що таке "територіальна громада"?
Територіальна громада 6 жителі, об'єднані постійним проживанням у

межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно6
територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл,
що мають єдиний адміністративний центр. 

Іншими словами, до територіальної громади можуть належати не лише
громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, що постійно
проживають у межах села, селища, міста і користуються, відповідно до ст. 26
Конституції України, такими ж правами і свободами, а також виконують такі ж
обов'язки, як і громадяни України, за винятком, встановленим чинним
законодавством, наприклад 6 обирати і бути обраним до органів місцевого
самоврядування.

У пункті 1 ст. 6 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" чітко
закріплено принципове положення про статус територіальної громади.

Зокрема, зазначається, що
"первинним суб'єктом
місцевого самоврядування,
основним носієм його функцій і
повноважень є територіальна
громада села, селища, міста". 

Територіальна громада
наділена конкретною
правосуб'єктністю, а саме: 

6 правом формування
відповідних органів;

6 правом проведення
місцевих референдумів;

6 правом управління місцевими бюджетами та комунальною власністю
тощо. 

Члени місцевої громади 6 громадяни України, які досягли 186річного
віку та не визнані судом недієздатними 6 є активними суб'єктами міського
самоврядування. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого
самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого
самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих
референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися
іншими передбаченими Конституцією України, законами України та статутами
територіальних громад правами на участь у здійсненні місцевого
самоврядування.

Чинне законодавство України не встановлює обов'язкових вимог щодо
порядку формування територіальних громад, їх реєстрації, фіксованого
членства і забороняє будь6які обмеження права громадян України на участь у
місцевому самоврядуванні залежно від їх 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. 
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Волинський ресурсний центр

Формою вирішення територіальною громадою шляхом прямого
волевиявлення питань місцевого значення є місцевий референдум,
предметом якого може бути будь6яке питання, віднесене Конституцією та
іншими законами України до відання місцевого самоврядування. 

У рамках територіальної громади, якій надано автономію, громадяни країни
мають реальну можливість самостійно будувати собі життя, не сподіваючись
на чиюсь допомогу і на доброго керівника держави. Західні фахівці
справедливо зазначають, що межі місцевих влад є своєрідними фортечними
мурами для захисту від соціально6економічних конфліктів у національному
масштабі.

Для повного розуміння предмету обговорення розкриємо зміст деяких
понять:

Питання місцевого значення 6 питання безпосереднього забезпечення
життєдіяльності населення адміністративно6територіальної одиниці.

Адміністративно3територіальна одиниця (утворення) 6 частина
єдиної території держави (село, селище, район у місті, місто, район, область),
що є просторовою основою для організації і діяльності місцевих органів
державної влади та самоврядування

Що входить до організаційної основи місцевого самоврядування?
Організаційна складова механізму здійснення функцій сільськими,

селищними, міськими радами є сукупністю способів та засобів, які визначають
внутрішню структуру цих рад, організацію та основні форми роботи
виконавчих комітетів, відділів, управлінь, форми та методи роботи постійних та
тимчасових контрольних комісій, депутатів цих рад, а також сільських,
селищних, міських голів. 

Внутрішня організація районних та обласних рад має ряд особливостей та
відрізняється від органів місцевого самоврядування базового рівня. Зокрема,
районні та обласні ради не мають власних виконавчих органів, створюють
лише виконавчі апарати, які на відміну від виконавчих органів здійснюють
лише організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально6технічне
забезпечення діяльності рад, їх органів, депутатів, сприяють здійсненню
взаємодії та зв'язків з територіальними громадами, органами державної
виконавчої влади. Обласні та районні ради можуть утворювати дорадчий орган
6 президію (колегію) ради, постійні комісії, тимчасові контрольні комісії тощо.

Що складає економічну основу місцевого самоврядування?
Економічну основу механізму здійснення функцій ОМС складають

муніципальна власність, місцеві бюджети та інші місцеві фінансові ресурси (під
місцевими фінансовими ресурсами ми розуміємо сукупність всіх грошових
засобів, які формуються і використовуються органами самоврядування для
вирішення питань місцевого значення), майно, що перебуває в державній
власності та передане в управління органам місцевого самоврядування, а
також у відповідності з законом інша власність, яка служить задоволенню
місцевих потреб.
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

Як побудована система місцевого самоврядування в Україні?
Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.5) до

елементів системи місцевого самоврядування відносить:
6 територіальну громаду;
6 сільську, селищну, міську раду;
6 сільського, селищного, міського голову;
6 виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
6 районні в місті ради, які створюються у містах з районним поділом за

рішенням територіальної громади міста або міської ради;
6 районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси

територіальних громад сіл, селищ, міст; 
6 органи самоорганізації населення. 

Які є представницькі органи місцевого самоврядування?
Враховуючи особливості адміністративно6територіального устрою нашої

держави, система представницьких органів місцевого самоврядування
умовно складається з двох рівнів:

6 сільські, селищні, міські ради (представляють територіальну
громаду);

6 районні та обласні ради (представляють спільні інтереси
територіальних громад).

Наявність таких двох рівнів аж ніяк не дає підстав підпорядковувати органи
першого рівня другому. Відповідно до положень ст. 10 "Про місцеве
самоврядування в Україні", можна зробити висновок про те, що саме місцеві
ради 6 єдині представницькі органи територіальних громад. Саме цим радам
належить провідна роль і, окрім цього, 6 це ті інституції, які безпосередньо
працюють із людьми та представляють найближчий до громадян рівень
управління. 

Отже, місцеві ради як представницькі органи:
6 є виборними органами, що складаються з депутатів, обраних

безпосередньо територіальною громадою;
6 акумулюють інтереси територіальних громад і володіють правом

представляти їх; 
6 мають виняткове право приймати рішення від імені територіальної

громади.
Яка компетенція обласних та районних рад?
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. Вони є органами місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ, міст у
межах повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.
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Волинський ресурсний центр

У чому полягає суть органів самоорганізації населення?
Органи самоорганізації населення 6 це також представницькі органи і

є природним елементом системи місцевого самоврядування. Органи
самоорганізації створюються жителями, які на законних підставах
проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення
завдань, передбачених Законом "Про органи самоорганізації населення."

Органами самоорганізації громадян є:
6 будинкові, вуличні, квартальні комітети; 
6 комітети мікрорайонів;
6 комітети районів у містах;
6 сільські, селищні комітети.

Яка компетенція виконавчих органів місцевого самоврядування?
Виконавчі органи місцевого самоврядування 6 органи, які,

відповідно до Конституції України та Закону України "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. Для організації своєї роботи виконавчий комітет приймає, як і рада,
регламент. 

Виконавчі органи рад є формою здійснення територіальною громадою
функцій місцевого самоврядування. Тому вони залежать не тільки від
органів, що їх формують, але й від територіальних громад, здатних впливати
все ж таки на їхню діяльність.

Що означає термін "посадова особа органу місцевого самоврядування"?
Посадова особа органів місцевого самоврядування 6 особа, яка

працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові
повноваження у здійсненні
організаційно6розпорядчих та
консультативно6дорадчих
функцій та отримує заробітну
плату за рахунок місцевого
бюджету

Посадовими особами
органів місцевого
самоврядування є:

6 керівники місцевого
самоврядування (або виборні
особи територіальної громади:
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

сільські, селищні, міські голови); 
6 керівники органів місцевого самоврядування (голови районних,

районних у містах, обласних рад, керівники відділів, управлінь, інших
виконавчих органів місцевого самоврядування, відповідних підрозділів цих
органів);

6 відповідальні працівники органів місцевого самоврядування, які
займають посади, пов'язані з виконанням організаційно6розпорядчих або
адміністративно6господарських обов'язків.

Для чого створюються асоціації місцевого самоврядування?
Не так давно почали з'являтися різні асоціації місцевого самоврядування.

Вони створюються з метою ефективнішого здійснення повноважень, захисту
прав та інтересів територіальних громад. Об'єднання в асоціації та вступ до
них, а також створення інших форм об'єднання органів місцевого
самоврядування є одним із пріоритетних і дієвих напрямків забезпечення
вирішення актуальних проблем соціально6економічного розвитку відповідних
адміністративно6територіальних одиниць. 

Це, зокрема, Асоціація міст України та громад, Українська асоціація
місцевих та регіональних влад, Асоціація демократичного розвитку і
самоврядування України, Всеукраїнське об'єднання місцевого та регіонального
розвитку, Ліга історичних міст України, фонди підтримки місцевого
самоврядування та інші. 

Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть також входити і до
міжнародних асоціацій. 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.

В яких формах можуть реалізовуватися права жителів громади?
Право жителів міста 6 активних суб'єктів міського самоврядування, брати

участь у здійсненні міського самоврядування, може бути реалізовано в таких
формах: 

6 місцевий референдум;
6 вибори депутатів відповідної місцевої ради та передбачених законом

посадових осіб місцевого самоврядування (місцеві вибори);
6 загальні збори громадян за місцем проживання;
6 колективні та індивідуальні звернення (петиції) жителів міста до органів і

посадових осіб міського самоврядування;
6 громадські слухання;
6 місцеві ініціативи;
6 участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних

посадах міського самоврядування;
6 інші, не заборонені законом, форми. 
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Волинський ресурсний центр

Як і навіщо проводять вибори до органів місцевого самоврядування?
Загальні засади формування органів місцевого самоврядування

визначаються ст. 141 Конституції України, відповідно до якої жителі сіл, селищ,
міст на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного
голосування терміном на п'ять років обирають депутатів відповідної ради. На
таких же засадах обираються сільський, селищний, міський голова. Після
внесення змін до Конституції виник розрив між строком обрання депутатів і
міського голови, строк повноважень якого не змінився 6 чотири роки. В
найближчий час слід сподіватися змін до чинного законодавства, що врегулює
цю різницю. 

Порядок організації і проведення місцевих виборів визначається Законом
України "Про місцеве самоврядування в Україні" і Законом України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і
сільських, селищних, міських рад".

Проведення періодичних вільних виборів на місцях становить основу
безпосередньої демократії у сфері місцевого самоврядування. Участь
громадян у виборах до органів місцевого самоврядування є одночасно однією
з дійових форм реалізації ними права на участь у місцевому самоврядуванні.

Місцеві вибори забезпечують легітимність органів та виборних посадових
осіб місцевого самоврядування, наділяють їх мандатом народної довіри. Вони
є методом формування відповідальної перед населенням публічної влади та
забезпечують представництво інтересів різних соціальних груп населення,
альтернативних точок зору, вирішення проблем місцевого значення.

Крім того, місцеві вибори, поруч з виборами до парламенту, є способом
формування й вираження суспільної думки на місцях та відіграють роль
ефективного стимулу розвитку політичних партій, сприяють формуванню
соціально6політичної активності і свідомості громадян, поважного ставлення їх
до інституту місцевого самоврядування. Вибори до органів місцевого
самоврядування 6 це одна з найбільш ефективних форм контролю громадян за
діяльністю місцевих владних органів та посадових осіб, що підвищує
відповідальність останніх перед населенням.

В березні 2006 року вперше вибори до районних, міських та обласних рад
відбувалися за пропорційною системою. 


