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Система місцевого
самоврядування в Україні:
законодавство, органи та посадові
особи
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особи

Знати, аби розуміти і правильно
діяти



Конституційна основа

 Ст.7. В Україні визнається та гарантується
місцеве самоврядування.
 Ст.140. Місцеве самоврядування є правом

територіальної громади – жителів села чи
добровільного об”єднання у сільську
громаду жителів кількох сіл, селища та
міста – самостійно вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції і
законів України.

 Ст.7. В Україні визнається та гарантується
місцеве самоврядування.
 Ст.140. Місцеве самоврядування є правом

територіальної громади – жителів села чи
добровільного об”єднання у сільську
громаду жителів кількох сіл, селища та
міста – самостійно вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції і
законів України.



УКРАЇНАУКРАЇНА
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*Примітка:
Свердловський район Луганської
області підпорядкований
Свердловській міськраді,
Краснолиманський  район
Донецької області –
Краснолиманській міськраді



Невпорядкованість АТУ
(вкладення в АТО інших АТО)
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район
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рада (Донецька область)

Краснолиманський
район
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1 селище

Міністерство  регіонального  розвитку
та  будівництва  України
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Краснолиманський
район

1 селище1 селище

*Примітка:
Особливістю є те що Свердловська  та Краснолиманська   міські ради
одночасно виконують функції як міських так і районних рад
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5 селищних
рад

5 селищних
рад

5 селищних
рад
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рад



Система АТУ
Регіон – АРК, області, міста Київ та Севастополь;
Район – місто республіканського АРК значення, місто

обласного значення, район, район у місті Києві,
Севастополі;

Первинний рівень – село, селище, місто районного
значення, селище міського типу, район у місті.

АТО у складі первинного рівня – село, селище,
місто, район у місті, сільський район у складі міської
ради.

Реальне місцеве самоврядування є у містах обласного
значення, де є рада, виконком, міський голова,
бюджетні ресурси.

Міністерство  регіонального  розвитку
та  будівництва  України
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Міністерство  регіонального  розвитку
та  будівництва  України



Законодавство для МС
 Про місцеве самоврядування в Україні, №280/97-ВР,

21.05.1997
 Про статус депутатів місцевих рад, №1314-IV, 20.11.2003
 Про органи самоорганізації населення,№ 2625-ІІІ,

11.07.2001
 Бюджетний кодекс, №2456-VI, 28.07.2010
 Податковий кодекс, №2755-VI, 02.12. 2010
 Кодекс адміністративного судочинства, №2747-IV,

06.07.2005
 Про місцеві державні адміністрації, №586-XIV, 09.04.1999
 Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності, №1160- IV, 11.09.2003
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Законодавство для
МС/продовження
 Про основи містобудування, №2780-XII,

16.11.1992
 Про регулювання містобудівної діяльності N

3038-VI, 17.02.2011
 Про асоціації органів місцевого

самоврядування, №1275-VI, 16.04.2009
 Про стимулювання розвитку регіонів, №2850

– IV, 08.09.2006
 Про об”єднання співвласників

багатоквартирного будинку, №2866-ІІІ,
29.11.2001
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 Про об”єднання співвласників

багатоквартирного будинку, №2866-ІІІ,
29.11.2001



Система органів та посадових осіб МС

 Територіальна громада (сільська, селищна,
міська)
 сільська, селищна, міська рада (рада

громади)
 сільський, селищний, міський голова
 виконавчі органи ради громади
 районна рада
 обласна рада
 Верховна Рада АРК

 Територіальна громада (сільська, селищна,
міська)
 сільська, селищна, міська рада (рада

громади)
 сільський, селищний, міський голова
 виконавчі органи ради громади
 районна рада
 обласна рада
 Верховна Рада АРК



Хто головніший?Хто кого контролює?

Голова райради чи голова РДА?
Сільський голова чи сільська рада?
Як РДА може контролювати ОМС?
Як ОМС може контролювати РДА?
Що ви знаєте про “корупцію”?

Голова райради чи голова РДА?
Сільський голова чи сільська рада?
Як РДА може контролювати ОМС?
Як ОМС може контролювати РДА?
Що ви знаєте про “корупцію”?



С,С,М - Рада – представник громади

Сільські, селищні міські ради –
представляють громади і від їх імені та
в їх інтересах здійснюють місцеве
самоврядування.
Ради наділяються установчими,

нормативними та контрольними
повноваженнями.
Виключна компетенція рад у статті 26

закону про МС.

Сільські, селищні міські ради –
представляють громади і від їх імені та
в їх інтересах здійснюють місцеве
самоврядування.
Ради наділяються установчими,

нормативними та контрольними
повноваженнями.
Виключна компетенція рад у статті 26

закону про МС.



Голова громади

 Сільський, селищний міський голова – є
головною посадовою особою в ОМС, очолює
виконком, головує на засіданнях ради,
підписує рішення ради та виконкому, здійснює
поточне керівництво діяльністю виконавчих
органів з реалізації рішень ради на основі
законодавства України.
 Голова не може робити те, що не визначено

законом!

 Сільський, селищний міський голова – є
головною посадовою особою в ОМС, очолює
виконком, головує на засіданнях ради,
підписує рішення ради та виконкому, здійснює
поточне керівництво діяльністю виконавчих
органів з реалізації рішень ради на основі
законодавства України.
 Голова не може робити те, що не визначено

законом!



Виконком

Виконком – колегіальний орган ради.
До складу входить – голова, заступники,

секретар ради, керівники структурних
підрозділів, інші особи, які не працюють
у виконавчих органах ради.
Рішення підписує голова, у разі незгоди

своїм розпорядженням зупиняє рішення
виконкому та вносить на розгляд ради.

Виконком – колегіальний орган ради.
До складу входить – голова, заступники,

секретар ради, керівники структурних
підрозділів, інші особи, які не працюють
у виконавчих органах ради.
Рішення підписує голова, у разі незгоди

своїм розпорядженням зупиняє рішення
виконкому та вносить на розгляд ради.



Комісії ради

Постійні комісії та тимчасові контрольні.
Постійні комісії створюються на термін

повноважень, тимчасові до моменту
прийняття радою рішення щодо
результатів роботи ТКК.
ПК – готують висновки, ТКК – звіти та

пропозиції.

Постійні комісії та тимчасові контрольні.
Постійні комісії створюються на термін

повноважень, тимчасові до моменту
прийняття радою рішення щодо
результатів роботи ТКК.
ПК – готують висновки, ТКК – звіти та

пропозиції.



Закон “Про статус депутатів місцевих
рад”
 Визначає підстави виникнення та припинення

депутатських повноважень.
 Регулює діяльність депутата в раді та окрузі.
 Визначає права депутата(депутатське

звернення, запитання та запит)
 Регулює питання депутатських груп та

фракцій, визначає права помічників-
консультантів та порядок відкликання
депутата.

 Визначає підстави виникнення та припинення
депутатських повноважень.
 Регулює діяльність депутата в раді та окрузі.
 Визначає права депутата(депутатське

звернення, запитання та запит)
 Регулює питання депутатських груп та

фракцій, визначає права помічників-
консультантів та порядок відкликання
депутата.



Закон “Про органи самоорганізації
населення”
 Визначає поняття та порядок утворення ОСН.
 Для організації ОСН потрібен дозвіл ради.
 Варто розробити територіальну основу для

різних ОСН та визначити їх ієрархію.
 Для ефективності ОСН їх варто наділити

повноваженнями і певними ресурсами.

 Визначає поняття та порядок утворення ОСН.
 Для організації ОСН потрібен дозвіл ради.
 Варто розробити територіальну основу для

різних ОСН та визначити їх ієрархію.
 Для ефективності ОСН їх варто наділити

повноваженнями і певними ресурсами.



Закон “Про боротьбу з корупцією”

 поширюється на:… депутатів сільських, селищних,
міських,районних у містах, районних, обласних рад,
посадових осіб місцевого самоврядування;

корупційне діяння: незаконне  одержання  особою,
уповноваженою  на виконання
функцій держави, у зв'язку з виконанням таких
функцій матеріальних благ,  послуг,  пільг або інших
переваг, у тому числі прийняття чи
одержання  предметів  (послуг)  шляхом  їх
придбання   за   ціною (тарифом),  яка  є  істотно
нижчою  від  їх  фактичної  (дійсної) вартості;

 поширюється на:… депутатів сільських, селищних,
міських,районних у містах, районних, обласних рад,
посадових осіб місцевого самоврядування;

корупційне діяння: незаконне  одержання  особою,
уповноваженою  на виконання
функцій держави, у зв'язку з виконанням таких
функцій матеріальних благ,  послуг,  пільг або інших
переваг, у тому числі прийняття чи
одержання  предметів  (послуг)  шляхом  їх
придбання   за   ціною (тарифом),  яка  є  істотно
нижчою  від  їх  фактичної  (дійсної) вартості;



Закон “Про засади державної
регуляторної діяльності у сфері
господарської діяльності”
Регуляторний акт – акт,який або окремі

положення якого спрямовані на правове
регулювання господарських відносин.
Законом встановлюються правила щодо

підготовки, оприлюднення, обговорення
та врахування зауважень до проектів
регуляторних актів.

Регуляторний акт – акт,який або окремі
положення якого спрямовані на правове
регулювання господарських відносин.
Законом встановлюються правила щодо

підготовки, оприлюднення, обговорення
та врахування зауважень до проектів
регуляторних актів.



Регулювання діяльності органів та
посадових осіб місцевої ради.
Статут громади. Регулювання
місцевої демократії у громаді.
Особливості підготовки проектів
рішень ради та виконавчого
комітету

Регулювання діяльності органів та
посадових осіб місцевої ради.
Статут громади. Регулювання
місцевої демократії у громаді.
Особливості підготовки проектів
рішень ради та виконавчого
комітету



Типові конфлікти у середині місцевої
влади
 Громада – міський голова, громада –

міська рада.
Міський голова – міська рада.
Між партійними групами у раді.
 Районна рада – районна державна

адміністрація, обласна рада – обласна
державна адміністрація.

 Громада – міський голова, громада –
міська рада.
Міський голова – міська рада.
Між партійними групами у раді.
 Районна рада – районна державна

адміністрація, обласна рада – обласна
державна адміністрація.



Найголовніші місцеві нормативні
акти
 Статут громади
 Регламент ради
 Положення про комісії ради
 Положення про збори, слухання, ініціативи(за

відсутності статуту)
 Про органи самоорганізації населення
 Про місцеві податки і збори
 Про місцеві правила забудови
 Генеральний план(схема планування території)
 Програми розвитку

 Статут громади
 Регламент ради
 Положення про комісії ради
 Положення про збори, слухання, ініціативи(за

відсутності статуту)
 Про органи самоорганізації населення
 Про місцеві податки і збори
 Про місцеві правила забудови
 Генеральний план(схема планування території)
 Програми розвитку



Статут громади

Мала конституція
 В статуті можна описати територіальну

організацію громади;
 Визначити систему органів та посадових осіб

громади; систему та ознаки органів
самоорганізації населення;
 Передбачити регулювання права на місцеву

демократію(збори громадян, місцеві
ініціативи, громадські слухання, тощо)

Мала конституція
 В статуті можна описати територіальну

організацію громади;
 Визначити систему органів та посадових осіб

громади; систему та ознаки органів
самоорганізації населення;
 Передбачити регулювання права на місцеву

демократію(збори громадян, місцеві
ініціативи, громадські слухання, тощо)



Регламент ради
 має не суперечити Конституції та законам України і не може

перерозподіляти повноваження між органами та посадовими
особами, якщо в законі ці повноваження зафіксовані як
виключні.

 встановлює правила, за якими працює рада нинішньої каденції і
за якими має проводитися перша сесія ради наступної каденції.

 регулює відносини в середині ради та встановлює правила, за
якими рада та депутати будують стосунки з іншими органами та
посадовими особами системи органів місцевого
самоврядування, що діють на території громади.

 Оскільки конфліктні ситуації виникають, зазвичай, навколо таких
питань, як призначення на посади, дострокове припинення
повноважень, бюджетні та земельні питання, то процедурні
норми щодо розгляду саме цих питань мають бути найбільш
чітко та досконало виписані.

 має не суперечити Конституції та законам України і не може
перерозподіляти повноваження між органами та посадовими
особами, якщо в законі ці повноваження зафіксовані як
виключні.

 встановлює правила, за якими працює рада нинішньої каденції і
за якими має проводитися перша сесія ради наступної каденції.

 регулює відносини в середині ради та встановлює правила, за
якими рада та депутати будують стосунки з іншими органами та
посадовими особами системи органів місцевого
самоврядування, що діють на території громади.

 Оскільки конфліктні ситуації виникають, зазвичай, навколо таких
питань, як призначення на посади, дострокове припинення
повноважень, бюджетні та земельні питання, то процедурні
норми щодо розгляду саме цих питань мають бути найбільш
чітко та досконало виписані.



Положення про комісії ради

 існує два, найбільш юридично вірних підходи до
нормативного регулювання діяльності комісій: або це
робиться через детально виписаний регламент ради,
де є окремий розділ, що стосується порядку
утворення та діяльності комісій ради, або через
ухвалення окремого положення про комісії ради.

 Положення про комісії ради має регулювати
насамперед питання розподілу компетенції
(предмету відання) окремих комісій, загальні
повноваження комісій, що необхідні для їх
продуктивної діяльності, а також спеціальні
повноваження окремих галузевих комісій ради. Також
у цьому положенні передбачаються основні
регламентні норми діяльності самої комісії, вимоги до
юридичних актів, що виходять з комісій.

 існує два, найбільш юридично вірних підходи до
нормативного регулювання діяльності комісій: або це
робиться через детально виписаний регламент ради,
де є окремий розділ, що стосується порядку
утворення та діяльності комісій ради, або через
ухвалення окремого положення про комісії ради.

 Положення про комісії ради має регулювати
насамперед питання розподілу компетенції
(предмету відання) окремих комісій, загальні
повноваження комісій, що необхідні для їх
продуктивної діяльності, а також спеціальні
повноваження окремих галузевих комісій ради. Також
у цьому положенні передбачаються основні
регламентні норми діяльності самої комісії, вимоги до
юридичних актів, що виходять з комісій.



Положення про реалізацію прав
громади
 Про збори громадян за місцем проживання
 Про місцеві ініціативи
 Про громадські слухання
 Про органи самоорганізації населення
 Про конкурс проектів з реалізації місцевих

ініціатив
 Про порядок обговорення проектів актів ради

у земельній сфері та сфері планування

 Про збори громадян за місцем проживання
 Про місцеві ініціативи
 Про громадські слухання
 Про органи самоорганізації населення
 Про конкурс проектів з реалізації місцевих

ініціатив
 Про порядок обговорення проектів актів ради

у земельній сфері та сфері планування
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