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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

РОЗДІЛ 6. ПОМІЧНИКИКОНСУЛЬТАНТИ 
ДЕПУТАТІВ МІСЬКИХ РАД

Який юридичний статус помічникаконсультанта депутата
місцевої ради? 

Депутати місцевих рад здобули можливість офіційно мати помічників
консультантів після того, як 22 грудня 2005 року Закон України "Про статус
депутатів місцевих рад" було доповнено статтею 291. Згідно з цією статтею
депутати місцевого рівня можуть мати до 5 помічників на громадських засадах.
Це означає, що на відміну від своїх колег із Верховної Ради, асистенти
місцевих депутатів:

 НЕ мають статусу державного службовця (а отже, не отримують
відповідного рангу та інших пільг, передбачених Законом України "Про
державну службу в Україні");

 НЕ отримують заробітної платні з місцевого бюджету;
 НЕ здобувають трудового стажу за період роботи помічником

консультантом.
Не зважаючи на вищезазначені обмеження, при бажанні місцеві ради

можуть сприяти кращому забезпеченню діяльності помічниківконсультантів.
Так, наприклад, Київська міська рада ще до законодавчого закріплення статусу
помічникаконсультанта місцевої ради ухвалила власне рішення про
запровадження цієї "посади". Помічникиконсультанти депутатів Київської
міської ради 20022006 рр. працевлаштовувалися до Секретаріату Київради (за
сумісництвом), отримуючи там відповідну зарплатню. Це свідчить про те, що
багато залежить від "винахідливості" депутатів, оскільки закон передбачає
ухвалення радою власного положення про помічникаконсультанта, а отже, дає
можливість депутатам надати своїм помічникам трохи більше повноважень. 

Яка процедура оформлення (зарахування на посаду) помічника
консультанта?

Депутат безпосередньо здійснює персональний підбір помічників
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консультантів, розподіл їх функціональних обов'язків. Зарахування на посаду
помічникаконсультанта здійснюється на підставі письмового звернення до
депутата місцевої ради особи, яка бажає стати помічникомконсультантом.
Депутат, у свою чергу, направляє Голові ради подання, в якому зазначається:

 прізвище, ім'я, по батькові кандидата на посаду;
 дата зарахування на посаду помічникаконсультанта.
До подання додається особиста заява кандидата та фото 3х4 см. За

письмовим поданням депутата місцевої ради, його помічникам можуть бути
видані посвідчення, опис яких затверджується радою. Обов'язковими
елементами, які зазначаються у посвідченні є: 

 номер посвідчення;
 прізвище депутата;
 номер округу (для депутатів сільських та селищних рад);
 інформація про те, що помічникконсультант працює на громадських

засадах.
Посвідчення помічникаконсультанта депутата місцевої ради вважається

недійсним і підлягає поверненню до відповідної ради по закінченню
повноважень депутата місцевої ради або за його письмовим поданням.

Які права помічника
консультанта депутата
місцевої ради?

Помічникиконсультанти
депутатів місцевих рад мають
право:

1) входити і перебувати у
приміщеннях відповідної
місцевої ради за пред'явленням
посвідчення помічника
консультанта, дотримуючись
встановленого порядку;

2) одержувати надіслану на
ім'я депутата місцевої ради поштову й телеграфну кореспонденцію,
відправляти її за дорученням депутата місцевої ради;

3) за дорученням депутата місцевої ради брати участь в організації
вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про
них депутата відповідної місцевої ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх
вирішення;

4) за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою
посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально
розмножувальною та обчислювальною технікою.

Як уже зазначалося вище, ради можуть надавати й інші повноваження
помічникамконсультантам, що звичайно, повинно узгоджуватися із законом.
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Які обов'язки помічникаконсультанта депутата місцевої ради:
Помічникконсультант зобов'язаний:
1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а

також Положення про помічникаконсультанта депутата відповідної ради; 
2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно

впливати на виконання повноважень депутата місцевої ради,
утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата місцевої
ради;

3) за дорученням депутата місцевої ради вивчати питання,
необхідні депутату місцевої ради для здійснення його депутатських
повноважень, готувати по них відповідні матеріали; 

4) допомагати депутату місцевої ради в організації проведення звітів і
зустрічей з виборцями;

5) допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його ім'я
поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і
скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

6) надавати депутату місцевої ради організаційнотехнічну та іншу
необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

ДОДАТОК
Зразок

УКРАЇНА
Коломийська міська рада ІваноФранківської області

П'яте скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ

від "__"__________ 2006 р. №_____
м. Коломия

Про затвердження Положення про
помічникаконсультанта депутата
міської ради та опису посвідчення

Відповідно до статті 291 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад" міська рада 

вирішила:

1. Затвердити Положення про помічникаконсультанта депутата
міської ради.

2. Затвердити опис посвідчення помічникаконсультанта депутата
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міської ради (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря

міської ради І.Граділя.

Міський голова Ю.Овчаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради
від "__"_______ 2006 р.

№ _________

ПОЛОЖЕННЯ
про помічникаконсультанта

депутата Коломийської міської ради
Р о з д і л I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Депутат міської ради (надалі  депутат) може мати до п'яти
помічниківконсультантів, правовий статус і умови діяльності яких
визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими
законами та цим Положенням.

1.2. Помічникомконсультантом депутата може бути лише
громадянин України, який має загальну середню чи вищу освіту і вільно
володіє державною мовою.

1.3. Помічникконсультант працює на громадських засадах.
1.4. Помічникконсультант у своїй роботі керується Конституцією

України, законодавством України, а також цим Положенням.

Р о з д і л II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОМІЧНИКАКОНСУЛЬТАНТА
ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ.

2.1. Помічникконсультант депутата має право:
1) позачергово бути прийнятим заступниками міського голови,

входити і перебувати у приміщенні міської ради, її відділів та управлінь за
пред'явленням посвідчення помічникаконсультанта, дотримуючись
встановленого розпорядку роботи;

2) бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради у відведених
для цього місцях, засіданнях виконавчого комітету;

3) бути присутнім на засіданнях постійних комісій або тимчасових
контрольних комісій міської ради за письмовим дорученням депутата та
згодою голови відповідної комісії; 

4) на ознайомлення з актами прийнятими міською радою, крім
прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими
матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України,
Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною та міською
радами, органами виконавчої влади;

5) отримувати за письмовим зверненням депутата від виконавчих
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органів та посадових осіб міської ради, підприємств, організацій, установ,
розташованих на території міста, об'єднань громадян у встановленому
порядку необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень
документи, інформаційні та довідкові матеріали;

6) отримувати надіслану на ім'я депутата поштову й телеграфну
кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата ;

7) оголошувати підготовлені депутатом пропозиції, звернення,
заяви та інші документи на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого
комітету, засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій;

8) за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою
керівників виконавчих органів міської ради користуватися
розмножувальною та обчислювальною технікою.

2.2. Помічникконсультант депутата зобов'язаний:
1) дотримуватись вимог Конституції України, законодавства

України, а також цього Положення;
2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть

негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради,
утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата;

3) дотримуватись належної культури спілкування з посадовими
особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату міської ради,
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; 

4) за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату
для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні
матеріали;

5) допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей
з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ та
організацій;

6) виконувати доручення депутата у взаємовідносинах з
виборцями, а також з виконавчими органами міської ради та їх
посадовими особами, органами виконавчої влади, засобами масової
інформації, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та
організаціями; 

7) допомагати депутату у розгляді пропозицій, заяв, скарг,
надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі
виборцями та вирішенні порушених у них питань; вести діловодство;

8) за дорученням депутата брати участь в організації вивчення
громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції
щодо шляхів їх вирішення; 

9) забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім'я
депутата, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські
запити, звернення, запитання;

10) надавати депутату організаційнотехнічну та іншу необхідну
допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.
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Р о з д і л III. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ 
ПОМІЧНИКАКОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

Повідомляти в ЗМІ про зарахування на посаду помічника
консультанта депутата міської ради та його звільнення.

3.1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника
консультанта, організацію їх роботи здійснює особисто депутат.

3.2. Депутат самостійно визначає персоніфіковану кількість (у межах
п'яти) помічниківконсультантів, які працюють на депутата.

3.3. Зарахування на посаду помічникаконсультанта проводиться на
підставі письмового подання депутата міської ради секретарю міської ради, в
якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду, дата
зарахування. До письмового подання депутата міської ради додаються
особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, дві фотокартки розміром
3x4 см та інші документи, передбачені законодавством.

3.4. Помічникконсультант звільняється з посади:
1) за письмовим поданням депутата на ім'я секретаря міської ради;
2) у разі припинення повноважень депутата міської ради  з дати їх

припинення.

Р о з д і л IV.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
4.1. Помічникконсультант депутата міської ради має посвідчення, що

підтверджує його особу та повноваження і використовує його у випадках,
передбачених законодавством.

4.2. Посвідчення помічникаконсультанта депутата міської ради
видається відділом організаційноправової роботи міської ради за письмовим
поданням депутата . 

4.3. У разі звільнення помічникаконсультанта депутата з посади його
посвідчення вважається недійсним, яке він зобов'язаний повернути органу,
який видав посвідчення.

4.4. Опис посвідчення помічникаконсультанта депутата міської ради
затверджується міською радою . 

ДОДАТОК
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради
від "___"_____ 2006 р.

№_______
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О П И С 
посвідчення помічникаконсультанта депутата міської ради

(зовнішня сторона)

ПОСВІДЧЕННЯ

ПОМІЧНИКАКОНСУЛЬТАНТА
ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

(внутрішня сторона)
Примітка: посвідчення являє собою книжечку розміром 90х60 мм у

твердій обкладинці, обтягнуту лідерином темносинього кольору або
поліхлорвініловою плівкою. Тиснення літер надпису на лицьовому боці 
золотисте.

Погоджено:
І.Граділь
Я.Острук
І. Довганюк

Гот.В.Оліградський

Ñåð³ÿ_______ ¹____________

Ïð³çâèùå__________________

²ì'ÿ_______________________

Ïî áàòüêîâ³________________

Âëàñíèé

ï³äïèñ____________

Ïîì³÷íèê-êîíñóëüòàíò äåïóòàòà

ì³ñüêî¿ ðàäè____________Ì.Ï.

Ïðåä'ÿâíèê öüîãî

ïîñâ³ä÷åííÿ ìàº ïðàâî âõîäèòè ³

ïåðåáóâàòè ó ïðèì³ùåíí³ ì³ñüêî¿

ðàäè, îòðèìóâàòè íàä³ñëàíó íà

³ì'ÿ äåïóòàòà ì³ñüêî¿ ðàäè

ïîøòîâó é òåëåãðàôíó

êîðåñïîíäåíö³þ.

Ïîñâ³ä÷åííÿ ä³éñíå íà

òåðèòîð³¿ ì. Êîëîìè¿.

Áåç ïðàâà ïåðåäà÷³.

ÊÊîîëëîîììèèééññüüêêàà  ìì³³ññüüêêàà  ððààääàà..

Ì.Ï.

_______________________

(ï³äïèñ ì³ñüêîãî ãîëîâè)
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КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ 

А
Адміністративнотериторіальна одиниця  область, район, місто,

район у місті, селище, село.
Асоціація власників житлових будинків  юридична   особа, створена

для представлення спільних інтересів об'єднань.

Б
Благодійна організація  недержавна організація, головною метою

діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства чи
окремих категорій осіб згідно з Законом України "Про благодійництво та
благодійні організації".

Благодійники  фізичні  та юридичні особи, які здійснюють
благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

Благодійництво  добровільна  безкорислива пожертва фізичних або
юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної
та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є
меценатство і спонсорство.

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.

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет)  план
утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення
функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Бюджет розвитку  доходи  і видатки місцевого бюджету, які
утворюються і використовуються для реалізації програм соціально
економічного розвитку, зміцнення матеріальнофінансової бази.

Бюджетна класифікація  єдине  систематизоване згрупування доходів,
видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та
фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної
діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до
законодавства України та міжнародних стандартів.

Бюджетна програма  систематизований  перелік заходів, спрямованих
на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює
розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

Бюджетна система України  сукупність  державного бюджету та
місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин,
державного й адміністративнотериторіальних устроїв і врегульована нормами
права.

Бюджетна установа  орган, установа чи організація, визначена
Конституцією України, а також установа чи організація, створена у



119

РО
ЗД

ІЛ
 6

. П
ОМ

ІЧ
НИ

КИ
К

ОН
СУ

ЛЬ
ТА

НТ
И

ДЕ
ПУ

ТА
ТІ

В 
М

ІС
ЬК

ИХ
 Р

АД

Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

встановленому порядку органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка
повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих
бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Бюджетне асигнування  повноваження, надане розпоряднику
бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття
бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в
процесі виконання бюджету.

Бюджетне відшкодування  сума, що підлягає поверненню платнику
податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку у випадках,
визначених Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Бюджетне зобов'язання  будьяке здійснене відповідно до бюджетного
асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару,
послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного
періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього самого
періоду або у майбутньому.

Бюджетне призначення  повноваження, надане головному
розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, Законом про
Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має
кількісні та часові обмеження та дає можливість надавати бюджетні
асигнування.

Бюджетний запит  документ, підготовлений розпорядником бюджетних
коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу
бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний
період.

Бюджетний кодекс  нормативноправовий акт, який визначає засади
бюджетної системи держави, її структуру, принципи, правові засади
функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та
відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Бюджетний процес  регламентована нормами права діяльність,
пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням
і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що
становлять бюджетну систему України.

Бюджетний розпис  документ, у якому встановлюється розподіл
доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним
розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до
бюджетної класифікації.

В
Видатки   бюджету  кошти, що спрямовуються на здійснення програм

та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на
погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету
сум.
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Виконавчі органи рад  органи, які відповідно до Конституції України та
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" створюються
сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення)
радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого
самоврядування у межах, визначених законами України.

Висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні  одержання, збирання, створення,
поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, задоволення
інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих органів.

Витрати бюджету  видатки  бюджету та кошти на погашення основної
суми боргу.

Власні повноваження органу самоорганізації населення 
повноваження, надані відповідно до Конституції та законів України сільською,
селищною, міською або районною у місті (у разі її створення) радою органові
самоорганізації населення під час його утворення.

Г
Головні розпорядники бюджетних коштів  бюджетні  установи в

особі їх керівників, які відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України
отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень.

Господарська діяльність  будьяка діяльність особи, направлена на
отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі
коли безпосередня участь такої особи в організації цієї діяльності є
регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти
зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали,
відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента
чи будьяку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.

Д
Делеговані повноваження  повноваження  органів виконавчої влади,

надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження
органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим
державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

Делеговані повноваження органу самоорганізації населення 
повноваження  сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її
створення) ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації
населення.

Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної,
обласної ради (далі  депутат  місцевої ради) є представником інтересів
територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до
Конституції України і Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" обирається на основі загального, рівного,
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прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять
років. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади,
виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси
відповідної територіальної громади та її частини  виборців свого виборчого
округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом,
брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної
ради  представницького  органу місцевого самоврядування. Депутат місцевої
ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його
реальної участі у діяльності ради та її органів.

Депутатське запитання (депутата місцевої ради)  це засіб одержання
депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.
Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутатові
місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до
порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Депутатське звернення народного депутата України  викладена  в
письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, здійснити
певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених
до їхньої компетенції.

Депутатський запит (депутата місцевої ради)  це  підтримана радою
вимога депутата місцевої ради, яка заявляється на сесії, до посадових осіб
ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які
розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської
(міста обласного значення), районної, обласної ради  також  до голови
місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і
управлінь з питань, віднесених до відання ради.

Депутатський запит народного депутата України  це  вимога
народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України,
яка заявляється на сесії Верховної Ради України, до Президента України, до
органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників
інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також
до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території
України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну
відповідь з питань, віднесених до їхньої компетенції.

Державна Інформаційна політика  це  сукупність основних напрямів і
способів діяльності держави щодо одержання, використання, поширення та
зберігання інформації. Державну інформаційну політику розробляють і
здійснюють органи державної влади загальної компетенції, а також відповідні
органи спеціальної компетенції.

Державна служба в Україні  це  професійна діяльність осіб, які
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обіймають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного
виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок
державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні
службові повноваження.

Державне замовлення на висвітлення діяльності органів
державної влади  замовлення  на висвітлення діяльності Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України, розміщення якого
забезпечує Національна рада України на каналах Національної телекомпанії
України, Національної радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій
України, яке оформляється відповідно постановами Верховної Ради України,
розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України.

Державні  соціальні  гарантії  встановлені  законами мінімальні
розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної
допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та
іншими нормативноправовими актами, які забезпечують рівень життя не
нижчий від прожиткового мінімуму.

Державні соціальні стандарти  встановлені  законами, іншими
нормативноправовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс,
на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій.

Дефіцит бюджету  перевищення  видатків бюджету над його доходами.
Дотація вирівнювання  міжбюджетний  трансферт на вирівнювання

доходної спроможності бюджету, який його отримує.
Доходи бюджету  всі  податкові, неподаткові та інші надходження на

безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України
(включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Ж
Житловий фонд включає: житлові будинки і житлові приміщення в інших

будівлях, що належать державі (державний житловий фонд); житлові будинки
і житлові приміщення в інших будівлях, що належать колгоспам та іншим
кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим
громадським організаціям (громадський житловий фонд); житлові будинки, що
належать житловобудівельним кооперативам (фонд житловобудівельних
кооперативів); житлові будинки (частини будинків), квартири, що належать
громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд). До
житлового фонду включаються також житлові будинки, що належать державно
колгоспним та іншим державнокооперативним об'єднанням, підприємствам і
організаціям. До житлового фонду не належать нежитлові приміщення в
житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб
непромислового характеру.

З
Загальний склад ради  кількісний склад депутатів ради, визначений

радою відповідно до закону.
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Загальні збори  зібрання  всіх або частини жителів села (сіл), селища,
міста для вирішення питань місцевого значення.

Закон про Державний бюджет України  закон, який встановлює
загальні доходи і загальні видатки Бюджету України на рік, а також визначає
основні джерела надходження та основні статті видатків, на які спрямовуються
кошти (в тому числі захищені статті видатків), затверджує повноваження
органів державної влади щодо здійснення функцій виконання Державного
бюджету України протягом бюджетного періоду.

Залишок бюджетних коштів  обсяг  коштів на рахунках відповідного
бюджету та розпорядників коштів цього бюджету на кінець дня.

Засіб масової інформації органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування  засіб  масової інформації, засновником
(співзасновником) якого є орган державної влади чи орган місцевого
самоврядування і який повністю або частково утримується за рахунок
державного чи місцевих бюджетів.

Заява (клопотання)  звернення  громадян із проханням про сприяння
реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та
інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки
в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також
висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Звернення громадян  викладені  в письмовій або усній формі
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), клопотання і скарги.

Земельні відносини  це  суспільні відносини щодо володіння,
користування і розпорядження землею.

Землі житлової та громадської забудови  земельні  ділянки в межах
населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови,
громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування.

Землі природнозаповідного фонду  це  ділянки суходолу і водного
простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу
природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу
цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів
природнозаповідного фонду.

Землі сільськогосподарського призначення  землі, надані для
виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення
сільськогосподарської науководослідної та навчальної діяльності, розміщення
відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих потреб.

Зона санітарної охорони  територія  і акваторія, де запроваджується
особливий санітарноепідеміологічний режим з метою запобігання
погіршенню якості води джерел централізованого господарськопитного
водопостачання, а також для забезпечення охорони водопровідних споруд.

Інвестиція  господарська  операція, яка передбачає придбання основних
фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін
на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та
реінвестиції.
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К
Капітальна інвестиція  господарська  операція, яка передбачає

придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших
основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Клопотання  письмове  звернення з проханням про визнання за особою
відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Коефіцієнт вирівнювання  коефіцієнт, що застосовується при
розрахунку обсягу дотації вирівнювання та коштів, що передаються до
Державного бюджету України з місцевих бюджетів, з метою зміцнення
доходної бази бюджетів місцевого самоврядування.

Інформаційна діяльність  це  сукупність дій, спрямованих на
задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. З
метою задоволення цих потреб органи державної влади та органи місцевого
самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази і
банки даних. Порядок їх створення, структура, права та обов'язки
визначаються Кабінетом Міністрів України або іншими органами державної
влади, а також органами місцевого самоврядування.

Інформаційна послуга  це  здійснення у визначеній законом формі
інформаційної діяльності з доведення інформаційної продукції до споживачів з
метою задоволення їх інформаційних потреб.

Інформаційна продукція  це  матеріалізований результат
інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб
громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій.

Інформаційні служби органів державної влади та органів
місцевого самоврядування  структурні  підрозділи цих органів, що
виконують інформаційноаналітичні функції та забезпечують    зв'язки    із
засобами    масової    інформації, громадськістю.

Інформація державних органів та органів місцевого і
регіонального самоврядування  це  офіційна документована інформація,
яка створюється в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та
судової влади, органів місцевого і регіонального самоврядування. 

Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом
поділяється на конфіденційну і таємну. Конфіденційна інформація  це
відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні
окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно
до передбачених ними умов. До таємної інформації належить інформація, що
містить відомості, що становлять державну та іншу передбачену законом
таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

Контролюючий орган  державний  орган, який у межах своєї
компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю,
достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів)
та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу.

Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування  податки   і
збори (обов'язкові платежі), що закріплені Бюджетним кодексом України на
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постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

М
Масова інформація  це  публічно поширювана друкована та

аудіовізуальна інформація. Друкованими засобами масової інформації є
періодичні друковані видання (преса) (газети, журнали, бюлетені тощо) і разові
видання з визначеним тиражем. Аудіовізуальними засобами масової
інформації є: радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.
Порядок створення (заснування) та організації діяльності окремих засобів
масової інформації визначається законодавчими актами про ці засоби.

Міжбюджетні трансферти  кошти, які безоплатно і безповоротно
передаються з одного бюджету до іншого.

Мінімальна заробітна плата  це  законодавче встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може
провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці
(обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за
роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах
праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними
умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до
ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна
допомога.

Мінімальний бюджет місцевого самоврядування  розрахунковий
обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого
самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується
державою.

Мінімальний рівень соціальних потреб  гарантований  державою
мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї
території 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, селища, міста  самостійно
або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
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.

Місцевий референдум  форма  прийняття територіальною громадою
рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом
прямого голосування.

Місцевий фінансовий орган  установа, що відповідно до
законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих
бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних
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коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого
бюджету. Для цілей Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів
Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих фінансових органів.

Місцеві бюджети  бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,
районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого
самоврядування.

Н
Надходження до бюджету  доходи  бюджету та кошти, залучені в

результаті взяття боргових зобов'язань органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування.

Народний депутат України  особа, обрана відповідно до Закону
України "Про вибори народних депутатів України", представник Українського
народу у Верховній Раді України й уповноважений ним протягом строку
депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені
Конституцією України та законами України. Народний депутат здійснює свої
повноваження на постійній основі. При виконанні своїх повноважень народний
депутат керується Конституцією України, законами України та
загальновизнаними нормами моралі. Держава гарантує народному депутату
забезпечення необхідними умовами для здійснення ним депутатських
повноважень. Звання народного депутата із зазначенням порядкового номера
скликання Верховної Ради України зберігається за ним довічно, за винятком
дострокового припинення повноважень народного депутата відповідно до
пунктів 14,6 статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України".

О
Об'єднання громадян  добровільне  громадське формування, створене

на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і
свобод. Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація,
фонд, спілка тощо) створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації
громадянами своїх прав і свобод, визнається політичною партією або
громадською організацією. Об'єднаннями громадян не вважаються релігійні,
кооперативні організації, об'єднання громадян, що мають основною метою
одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального
самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні,
квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності
(народні дружини, товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок
створення і діяльності яких визначається відповідним законодавством.

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку  юридична
особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного
майна та управління, утримання і використання неподільного та загального
майна.

Об'єкти права комунальної власності  майно, що забезпечує
діяльність відповідних рад і утворюваних ними органів; кошти місцевих
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бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти житловокомунального
господарства; майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я,
торгівлі, побутового обслуговування; майно підприємств; місцеві енергетичні
системи, транспорт, системи зв'язку та інформації, включаючи
націоналізоване   майно,   передане   відповідним   підприємствам, установам,
організаціям, а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного і
соціального розвитку відповідної території. У комунальній власності перебуває
також майно, передане у власність області, району чи іншої адміністративно
територіальної  одиниці  іншими  суб'єктами права власності.

Обласний бюджет  план  утворення і використання фінансових ресурсів,
необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад,
виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

Оподаткування  порядок, пов'язаний з визначенням об'єкта
оподаткування, обчисленням та сплатою (утриманням) податку з доходів
фізичних осіб; платник податку (у відповідних відмінках)  платник податку з
доходів фізичних осіб.

Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих
питань місцевого значення. Органами самоорганізації населення є будинкові,
вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах,
сільські, селищні комітети. Органи самоорганізації населення  представницькі
органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на
території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань.

Офіційна інформація органів державної влади та органів
місцевого самоврядування  офіційна  документована інформація,
створена в процесі діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку,
встановленому Конституцією України, Законом України "Про інформацію" та
Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

Офіційні друковані видання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування  видання, які спеціально видаються органами
державної влади та органами місцевого самоврядування (відомості, бюлетені,
збірники, інформаційні листки тощо) для інформування про свою діяльність.

П
Платники податків  юридичні  особи, їх філії, відділення, інші

відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також
фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не
мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок
утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та
штрафні санкції.

Податок з доходів фізичних осіб  плата  фізичної особи за послуги, які
надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа
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має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок.
Політична партія  це  зареєстроване згідно з законом добровільне

об'єднання громадян  прихильників  певної загальнонаціональної програми
суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і
вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших
політичних заходах.

Портфельна інвестиція  господарська  операція, яка передбачає
придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти
на фондовому ринку (за винятком операцій зі скупівлі акцій як безпосередньо
платником податку, так і пов'язаними з ним особами, в обсягах, що
перевищують 50 відсотків загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною
особою, які належать до прямих інвестицій).

Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування  розклад, обсяг, форми і методи
оприлюднення відомостей про діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в межах визначених квот часу, газетних
(журнальних) площ та виділених коштів.

Посада  це  визначена структурою і штатним розписом первинна
структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено
встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Посадова особа місцевого самоврядування  особа, яка працює в
органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у
здійсненні організаційнорозпорядчих та консультативнодорадчих функцій і
отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Посадові особи  відповідно  до Закону України "Про державну службу" 
керівники  та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші
державні службовці, на яких законами чи іншими нормативними актами
покладено здійснення організаційнорозпорядчих та консультативнодорадчих
функцій.

Поточний бюджет  доходи  і видатки місцевого бюджету, які
утворюються і використовуються для покриття поточних видатків.

Поширення інформації  це  розповсюдження, обнародування,
реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно
оголошуваної інформації.

Право власності на інформацію  це  врегульовані законом суспільні
відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією.
Інформація є об'єктом права власності громадян, організацій (юридичних осіб)
і держави. Інформація може бути об'єктом права власності як у повному
обсязі, так і об'єктом лише володіння, користування чи розпорядження.
Власник інформації щодо об'єктів своєї власності має право здійснювати будь
які законні дії.

Правомочний склад ради  кількість  депутатів, обраних до відповідної
ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом
порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради.
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Представницький орган місцевого самоврядування  виборний
орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється
правом представляти інтереси територіальної громади й ухвалювати від її імені
рішення.

Прибудинкова територія  територія  навколо багатоквартирного
будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною
ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Проект бюджету  проект  плану формування та використання
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, який є
невід'ємною частиною проекту закону про державний бюджет або проекту
рішення відповідної ради про місцевий бюджет.

Пропозиція (зауваження)  звернення  громадян, де висловлюються
порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого
самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових, осіб, а також висловлюються
думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян,
вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально
культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Професійна спілка (профспілка)  добровільна  неприбуткова
громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними
інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту
трудових, соціальноекономічних. прав та інтересів членів профспілки.

Профіцит бюджету  перевищення  доходів бюджету над його
видатками.

Пряма інвестиція  господарська  операція, яка передбачає внесення
коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на
корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Районний бюджет  план  утворення і використання фінансових ресурсів,
необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл,
селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення
бюджетного вирівнювання.

Районні та обласні ради  органи  місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Реінвестиція  господарська  операція, яка передбачає здійснення
капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку),
отриманого від інвестиційних операцій.

Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих
громадян одного й того самого культу, віросповідання, напряму, течії або
толку, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних
потреб. Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних
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і організаційних питаннях будьяким діючим в Україні та за її межами
релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості. Повідомлення
державних органів про утворення релігійної громади не є обов'язковим.

Референдум  спосіб  прийняття громадянами України шляхом
голосування законів України, інших рішень з важливих питань
загальнодержавного і місцевого значення. Референдуми проводяться з метою
забезпечення народовладдя і безпосередньої участі громадян в управлінні
державними та місцевими справами в Україні.

Рішення про місцевий бюджет  нормативноправовий акт Верховної
Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради, виданий в
установленому законодавством України порядку, що містить затверджені
повноваження відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій
державній адміністрації або виконавчому органу місцевого самоврядування
здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.

Розпорядники бюджетних коштів  бюджетні  установи в особі їх
керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття
бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету.

С
Самооподаткування  форма  залучення на добровільній основі за

рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної
території для фінансування разових цільових заходів соціальнопобутового
характеру.

Скарга  звернення  з вимогою про поновлення прав і захист законних
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
об'єднань громадян, посадових осіб.

Склад ради  кількість  депутатів, обраних до відповідної ради,
повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

Служба в органах місцевого самоврядування  це  професійна, на
постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах
місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною
громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень
органів виконавчої влади, наданих законом.

Спонсорство  добровільна    матеріальна,   фінансова, організаційна та
інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної
допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого
знака для товарів і послуг.

Субвенції  між бюджетні  трансферти для використання на певну мету в
порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання
субвенції.

Т
Територіальна громада  жителі, об'єднані постійним проживанням у
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

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

Трансферти  це  кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та
безповоротній основі.

Ф
Фінансова допомога  безповоротна  фінансова допомога або

поворотна фінансова допомога. Безповоротна фінансова допомога  це: сума
коштів, передана платникові податку згідно з договорами дарування, іншими
подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи
повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без
укладання таких угод. Поворотна фінансова допомога  це  сума коштів,
передана платникові податку у користування на визначений строк відповідно
до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших
видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

Фінансова інвестиція  господарська  операція, яка передбачає
придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших
фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на прямі та
портфельні.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості  гарантований
державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового
забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого
самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних
трансфертів.

Фінансування бюджету  надходження  та витрати у зв'язку зі зміною
обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які
використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.


