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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування в Україні перебуває у 

постійній динаміці з огляду на те, що відповідні нормативно-правові акти 

удосконалюються у процесі проведення таких важливих для держави та 

суспільства реформ, як адміністративна та муніципальна реформи, реформа 

децентралізацїі публічної влади. Постійне оновлення законодавства у цій сфері 

стосується і подальшого вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування 

залежно від стратегічного спрямування та цілей чергового етапу кожної зі 

згаданих реформ. З метою якомога скорішої реалізації Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 

схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 р., 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р., Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р., інших 

стратегічних документів у цій сфері одним із найбільш важливих завдань є 

подальше вдосконалення адміністративно-правової регламентації служби в 

органах місцевого самоврядування.  

На динаміку положень нормативно-правових актів, на підставі яких 

здійснюється адміністративне регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування, впливають також і євроінтеграційні процеси; 

відповідні координаційні функції щодо служби в органах місцевого 

самоврядування покладено на Центр адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу при Національному агентстві України з питань 

державної служби. У процесі адаптації вимог законодавства України про 

публічну службу у цілому та про службу в органах місцевого самоврядування 

зокрема до стандартів Європейського Союзу (далі – ЄС) набув важливості 

людиноцентристський (антропоцентричний) підхід до оновлення законів та 

підзаконних актів у цій сфері. Саме тому стандарти ЄС широко застосовуються 

для підвищення  якості діяльності осіб, що перебувають на службі в органах 

місцевого самоврядування, рівня їхнього професіоналізму, етичності та 

доброчесності. Успішне виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої 

Законом України від 18 березня 2004 р., у частині публічної служби сприятиме 

зміцненню позитивного іміджу органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб, зростанню довіри до них, а отже, більш ефективній реалізації та 

захисту прав людини і громадянина в Україні (у частині як права на службу в 

органах місцевого самоврядування зокрема, так і прав у цілому).  

У різні історичні періоди становлення і розвитку правової доктрини 

проблематика правового регулювання службових правовідносин в органах 

публічної влади у цілому та в органах місцевого самоврядування зокрема 

привертала увагу багатьох вчених-юристів, що забезпечило надійний 

теоретичний фундамент для адміністративно-правових досліджень у цій сфері. 
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Зокрема, різноманітними питаннями правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування в Україні та в органах 

публічної влади у цілому (у т. ч. адміністративно-правового) у різні історичні 

періоди розвитку юридичної науки займалися В.Б. Авер’янов, Т.С. Аніщенко, 

В.М. Бевзенко, О.В. Бедний, Ю.П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова, Н.П. Бортник, 

О.Ю. Булигіна, А.Т. Гаркуша, І.П. Голосніченко, І.С. Гриценко, А.Б. Грищук, 

П.В. Діхтієвський, Є.В. Додін, О.Ю. Дрозд, С.В. Ківалов, В.Б. Коваленко, 

І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Константий, Н.М. Кошіль, 

О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, В.Я. Малиновський, Н.П. Матюхіна, Р.С. Мельник, 

Н.В. Мішина, К.М. Москальчук, О.Ю. Оболенський, І.М. Пахомов, 

О.В. Петришин, П.М. Рабінович, М.В. Савчин, О.В. Сінькевич, В.В. Тильчик, 

О.В. Тильчик, Ю.В. Ткаченко, М.В. Томенко, С.А. Федчишин, О.І. Харитонова, 

М.І. Цуркан та інші.    

Разом із тим слід звернути увагу, що, незважаючи на досить розвинений 

рівень наукової розробки порушеної проблематики, адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування 

поки що не було предметом дослідження на монографічному рівні в 

українській юридичній науці. Зазначене й обґрунтовує вибір теми дисертації та 

високий ступінь її актуальності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016–2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03 березня 2016 р.; Пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на 

період до 2015 р., затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

від 07 вересня 2011 року № 942; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 01 квітня 2014 р. № 333-р, а також у межах комплексних наукових проєктів 

кафедри адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету «Основні напрямки удосконалення законодавства 

України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711).  

Мета й задачі дослідження. Метою роботи є аналіз сучасного стану 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування та формулювання пропозицій щодо його 

подальшого удосконалення. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній 

роботі поставлено й вирішено такі основні задачі: 

 розкрити особливості адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування положеннями Конституції 

України 1996 р.; 

 розглянути закони, якими здійснюється адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування; 
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 охарактеризувати закони, окремі положення яких враховуються під час 

здійснення адміністративно-правового регулювання службових правовідносин 

в органах місцевого самоврядування; 

 розглянути акти Кабінету Міністрів України, якими здійснюється 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування; 

 охарактеризувати акти Національного агентства України з питань 

державної служби, якими здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

публічної служби в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування України. 

Методи дослідження. Обґрунтованість доктринальних узагальнень та 

висновків, а також рекомендацій щодо подальшого розроблення теми з метою 

подолання проблем праксеологічного характеру, достовірність результатів 

дисертаційної роботи забезпечується використанням сукупності філософських 

підходів, а також загальнонаукових і спеціально-наукових методів. Дисертація 

виконана із використанням діалектичного, антропоцентричного, системного, 

герменевтичного та телеологічного методологічних підходів. 

Для досягнення мети дисертаційної роботи було застосовано такі методи 

наукового пізнання: метод абстрагування – для аналізу системи актів 

законодавства, якими здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування (а саме, свідомо 

майже залишені поза увагою акти органів місцевого самоврядування, крім 

окремих положень розділу 2), а також для виявлення найбільш актуальних 

проблем у регулюванні досліджуваних відносин (підрозділ 1.1); метод аналізу – 

для зведення у систему положень Конституції України 1996 р. про службу в 

органах місцевого самоврядування (підрозділ 1.1), для дослідження змісту 

юридичних позицій єдиного органу конституційної юрисдикції щодо служби в 

органах місцевого самоврядування (підрозділ 1.1), для проведення огляду стану 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування в Україні на рівні законів та на підзаконному 

рівні (підрозділи 1.2, 2.1); метод дедукції – для виявлення особливостей 

регламентації досліджуваного питання актами органів виконавчої влади 

(підрозділ 2.1); метод індукції – для формулювання пропозицій щодо внесення 

змін та доповнень концептуального характеру до актів чинного законодавства 

про службу в органах місцевого самоврядування (підрозділи 2.1, 2.2), а також 

для узагальнення напрямів подальшого удосконалення цього 

регулювання (підрозділи 1.3,  2.2); метод моделювання – для презентації 

пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства 

України (розділи 1, 2); метод синтезу – для систематизації розробок щодо 

напрямів подальшого вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування на рівні законів 

України (підрозділ 1.3) та підзаконних актів (підрозділ 2.2); формально-
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логічний метод – для опрацювання та позитивної чи критичної оцінки 

висновків і пропозицій інших дослідників (підрозділи 2.1, 1.3), а також для 

формулювання власних висновків та пропозицій; епізодично застосовувався 

також і історичний метод – для аналізу попередніх редакцій законів України та 

підзаконних актів з аналізованого питання (підрозділи 1.3,  2.2).  

Нормативно-правовою базою дисертаційної роботи є Конституція України, 

закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой 

Київ», «Про державну службу», Про запобігання корупції», інші закони та 

підзаконні нормативно-правові акти. 

Емпіричною базою дисертаційного дослідження є практика 

Конституційного Суду України, довідкові видання, публікації засобів масової 

інформації. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням, що присвячене адміністративно-правовому регулюванню 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. У дисертації 

сформульовано нові положення й висновки, зокрема: 

уперше: 

 аргументована доцільність забезпечення домінування імперативних 

правових норм у здійсненні адміністративного регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування; 

 запропоновано провести консолідацію конкретних постанов (двох) і 

розпоряджень (чотирьох) Кабінету Міністрів України, в яких посади органів 

місцевого самоврядування віднесено до відповідних категорій посад; 

 запропоновано застосовувати у назві та у тексті нормативно-правових 

актів словосполучення «служба в органах місцевого самоврядування» у разі, 

якщо таким актом здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, з метою 

забезпечення можливості відшукати його в електронних базах даних; 

удосконалено: 

 пропозицію щодо необхідності регламентації порядку проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування на 

загальнодержавному рівні з урахуванням класифікаційних ознак 

адміністративно-територіальних одиниць та щодо прийняття на 

загальнодержавному рівні нормативно-правового акта, яким би здійснювалась 

адміністративна регламентація конкурсних правовідносин лише в органах 

місцевого самоврядування (зараз він відсутній, застосовується Порядок 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах державної 

влади);  

 пропозицію у нормативно-правових актах про службу в органах 

місцевого самоврядування перейти від застосування класифікацій населених 

пунктів за статичними ознаками («міста – обласні центри», «міста 

республіканського значення», «селище міського типу» тощо) до застосування 
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класифікацій населених пунктів за динамічними ознаками, які регулярно 

об’єктивуються (наприклад, за кількістю населення у селі, селищі, місті);  

 рекомендацію про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 жовтня 2001 р. № 1440 «Про затвердження Типового положення 

про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування» для того, 

щоб у її тексті залишилося лише 2 категорії посадових осіб по відношенню до 

цього процесу: а) ті, що підлягають атестації; б) ті, що не підлягають атестації 

(зараз передбачено три групи таких осіб, у т. ч. особи, які атестуються 

факультативно); 

набули подальшого розвитку: 

 наукові положення щодо доцільності кодифікації положень законів 

України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»; запропоновано назву нормативно-правового акта, в якому 

рекомендовано кодифікувати ці положення – «Основи публічної служби в 

Україні»; 

 пропозиція виокремити у тексті Закону «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»  Розділ ІІ1 з назвою «Вступ на службу в органи місцевого 

самоврядування»; 

 обґрунтування доцільності повної відмови від паперової інкорпорації 

актів законодавства, якими здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, на користь 

електронної інкорпорації;  

 пропозиції щодо подальшого удосконалення окремих положень законів 

України та підзаконних актів загальнодержавного рівня в частині 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в таких напрямах: 

 науково-дослідницькій діяльності – у подальших дослідженнях 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування в Україні; 

 правотворчості – у підготовці наукових висновків щодо проєктів законів 

України та підзаконних актів Кабінету Міністрів України і Національного 

агентства України з питань державної служби, органів місцевого 

самоврядування зокрема, а також для вдосконалення актів законодавства 

України у цілому; 

 правозастосовній діяльності – для наступного вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування в ході муніципальної і адміністративної реформи, а 

також реформи децентралізації публічної влади; 

 навчальному процесі – під час підготовки підручників, навчально-

методичних посібників, сілабусів, навчально-методичних комплексів та інших 

матеріалів із дисциплін «Адміністративне право України» й «Адміністративний 

процес», «Муніципальне право» та спецкурсів, присвячених публічній службі, 

місцевому самоврядуванню, а також у викладанні цих дисциплін і спецкурсів. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані 

теоретичні положення, висновки та пропозиції були одержані дисертантом у 

результаті аналізу й безпосереднього використання в роботі науково-

інформаційних, нормативно-правових джерел і матеріалів адміністративно-

правового регулювання службових правовідносин в органах місцевого 

самоврядування в Україні. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на 3 міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2020 р.); «Цінність права як 

найефективнішого регулятора суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені 

у 5 наукових статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані фаховими з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, що містять п’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 202 сторінки, у т. ч. основного 

тексту – 167 сторінок. Список використаних джерел налічує 216 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність вибору теми дисертаційної роботи, 

визначено її зв’язок із науковими програмами, планами й темами, 

сформульовано мету та завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, 

методологічну, нормативну й науково-теоретичну основу, розкрито наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено дані про їх 

апробацію, публікації, структуру й обсяг роботи. 

Розділ 1 «Регулювання службових правовідносин в органах місцевого 

самоврядування законами: адміністративний вимір» містить три підрозділи, 

у яких здійснено аналіз положень Конституції України 1996 р. (з рішеннями 

єдиного органу конституційної юрисдикції) та законів України з відповідної 

проблематики.  

У підрозділі 1.1 «Сучасний стан адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування: положення 

Конституції України 1996 року» запропоновано систематизувати положення 

Конституції України 1996 р. про службу в органах місцевого самоврядування 

на: а) загальні положення (про публічну владу у цілому та місцеве 

самоврядування зокрема; про права людини у контексті суб’єктів права на 

службу в органах місцевого самоврядування (принцип рівності та інші, 

політичні права, соціальні права в частині права на труд, права на відпочинок 

тощо, пасивне виборче право); б) спеціальні положення про службу в органах 

місцевого самоврядування.  
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З метою підвищення суспільної значущості, важливості та престижу служби 

в органах місцевого самоврядування запропоновано у процесі внесення змін до 

Конституції України 1996 р. щодо децентралізації публічної влади, проєкт яких 

розробляється на сучасному етапі: 

 викласти пункт 12 частини першої статті 92 Конституції України 1996 р. 

у такій редакції:  

«Стаття 92. Виключно законами України визначаються: … 

12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи публічної 

служби (державної служби та служби в органах місцевого самоврядування), 

організації державної статистики та інформатики»; 

 викласти статтю 146 у такій редакції:  

«Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, 

формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування, 

основи служби в органах місцевого самоврядування визначаються законом». 

У підрозділі 1.2 «Сучасний стан адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування законами 

України: спеціальні закони» за підсумками аналізу структури Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 р. з 

точки зору подальшого вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування запропоновано 

доповнити цей Закон  Розділом ІІ1 з назвою «Вступ на службу в органи 

місцевого самоврядування». До цього Розділу рекомендовано включити такі 

положення чинного Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування»: 

а) усі положення, що містяться у статті 5 «Право на службу в органах місцевого 

самоврядування» (це стаття Розділу  I «Загальні положення»); фактично у них 

ідеться не про право на службу в органах місцевого самоврядування з класичної 

точки зору щодо його структури (об’єкт права, суб’єкти права, зміст права), а 

про вимоги до суб’єктів більш вузького права – права доступу до служби в 

органах місцевого самоврядування; крім того, у статті 5 ці вимоги викладено 

лише частково); б) усі положення, що містяться у статті 12 «Обмеження, 

пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та 

проходженням служби» (це стаття Розділу III «Проходження служби в органах 

місцевого самоврядування, службова кар’єра»); фактично це частина вимог до 

тих осіб, які прагнуть реалізувати своє право доступу до служби в органах 

місцевого самоврядування, а ще одна їх частина викладена у статті 5 цього 

Закону; в)  усі положення, що містяться у статті 10 «Прийняття на службу в 

органи місцевого самоврядування» (це стаття Розділу III «Проходження служби 

в органах місцевого самоврядування, службова кар’єра»); г) усі положення, що 

зараз містяться у статті 11 «Присяга посадових осіб місцевого самоврядування» 

(це стаття Розділу III «Проходження служби в органах місцевого 

самоврядування, службова кар’єра»).  

З урахуванням того, що Закон України  від 10 грудня 2015 р. «Про державну 

службу» є набагато детальнішим, ніж Закон «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 07 червня 2001 р., рекомендовано включити до Закону 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» положення: а) про орган 
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державної влади, яким здійснюється консультативне та методичне забезпечення 

служби в органах місцевого самоврядування (на зразок Розділу ІІІ «Управління 

державною службою» Закону України  від 10 грудня 2015 р. «Про державну 

службу»; б) щодо додаткових особливостей оплати праці, відпочинку тощо, 

заохочень та трудових гарантій для тих, хто перебуває на службі в органах 

місцевого самоврядування (на зразок Розділу VI «Оплата праці, заохочення, і 

соціальні гарантії» Закону України  від 10 грудня 2015 р. «Про державну 

службу»); в)  про особливості проходження служби в органах місцевого 

самоврядування на виборних посадах, які заміщуються на місцевих виборах (на 

зразок Розділу Х «Особливості проходження державної служби в окремих 

державних органах. Патронатна служба» Закону України  від 10 грудня 2015 р. 

«Про державну службу»).  

Рекомендовано доповнити Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве 

самоврядування в Україні» статтею 51 такого змісту: 

«Стаття 51. Служба в органах місцевого самоврядування.  

1. Громадяни України, які відповідають умовам, встановленим чинним 

законодавством, мають право на службу в органах місцевого самоврядування.  

2. Служба в органах місцевого самоврядування є видом публічної служби та 

регламентується актами чинного законодавства України для осіб, що займають 

виборні або адміністративні посади в органах місцевого самоврядування». 

Сформульовано пропозицію викласти абзац «державний орган» частини 

першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 р. у такій редакції:  

«орган публічної влади – орган державної влади, в тому числі колегіальний 

державний орган, орган місцевого самоврядування, інший суб’єкт публічного 

права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із 

законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні 

управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію 

України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю». 

У підрозділі 1.3 «Сучасний стан адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування законами 

України: загальні закони» доведено, що саме закони, положення яких лише 

частково застосовуються у процесі здійснення адміністративного регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування (Кодекс законів 

про працю України, Виборчий кодекс України, інші), є перешкодою на шляху 

систематизації законодавства про публічну службу в цілому та про службу в 

органах місцевого самоврядування зокрема: більшість із них мають  

кодифікований характер, а рекодифікація не є традиційною для практики 

української законотворчості.  

Розкрито консолідаційний потенціал стосовно тих законів, за допомогою 

яких здійснюється адміністративне регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування, з огляду на: а) їх значну кількість; б) їх 

часте оновлення у процесі адміністративної реформи, муніципальної та 

реформи децентралізації публічної влади.  
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Згруповано правовідносини, які щодо служби в органах місцевого 

самоврядування регламентуються положеннями Кодексу законів про працю 

України: а) щодо трудового договору; б) щодо робочого часу; в) щодо часу 

відпочинку; г) щодо нормування праці; ґ) щодо оплати праці; д) щодо гарантій і 

компенсацій; е) щодо гарантій  у разі  покладення  на працівників  матеріальної  

відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; 

є) щодо охорони праці; ж) щодо праці жінок; з) щодо пільг  для  працівників,  

які поєднують роботу з навчанням; и) щодо індивідуальних  трудових  спорів;  

і) щодо професійних  спілок,  участі працівників  в  управлінні  

підприємствами, установами, організаціями; й) щодо загальнообов’язкового 

страхування і пенсійного забезпечення; ї) щодо нагляду  і  контролю  за 

додержанням законодавства про працю. Враховуючи значну кількість 

виокремлених груп, запропоновано частину відповідних правовідносин 

врегулювати актами адміністративного законодавства щодо служби в органах 

місцевого самоврядування. 

Згруповано правовідносини, які щодо служби в органах місцевого 

самоврядування регламентуються положеннями Виборчого кодексу України: 

а) щодо загальних положень про поняття та види виборів; б) щодо спеціальних 

положень про місцеві вибори; в) щодо визначення результатів місцевих 

виборів; г) щодо заміщення депутатів; ґ) щодо позачергових, повторних, 

проміжних, додаткових та перших місцевих виборів.  

Згруповано правовідносини, які щодо служби в органах місцевого 

самоврядування регламентуються положеннями Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»: а) щодо сутності та змісту повноважень депутатів 

місцевих рад; б) щодо виникнення повноважень депутата місцевої ради і строку 

цих повноважень; в) щодо поєднання депутатської діяльності з виконанням 

виробничих або службових обов’язків; г) щодо несумісності статусу депутата 

місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності; ґ) щодо відсутності 

оплати праці більшості депутатів; д) щодо депутатської етики; е) щодо 

повноважень депутата; є) щодо основних гарантій депутатської діяльності. 

Підкреслено, що на сучасному етапі регламентувати відносини, перераховані у 

другому та третьому переліках, актами адміністративного законодавства про 

службу в органах місцевого самоврядування недоцільно. 

Доведено, що три вищенаведених переліки є вичерпними. Значна кількість 

елементів кожного з цих переліків може бути додатковим аргументом на 

користь того, що на сучасному етапі навряд чи можливо кодифікувати 

законодавство про службу в органах місцевого самоврядування.  

Розділ 2 «Адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування підзаконними актами» 

складається з двох підрозділів, у яких проведено огляд та здійснено аналіз тих 

підзаконних актів, які стосуються досліджуваного питання (на матеріалах 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади загальнодержавного рівня). 

У підрозділі 2.1 «Адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування підзаконними актами: 

урядові акти» аргументовано необхідність доповнити Закон України «Про 
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Кабінет Міністрів України» положеннями щодо ролі Уряду в адміністративно-

правовому регулюванні службових правовідносин в органах місцевого 

самоврядування, що повністю відповідатиме змісту принципу правової 

визначеності. Запропоновано доповнити статтю 39 «Відносини Кабінету 

Міністрів України з органами місцевого самоврядування» Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» частиною шостою такого змісту:  

«6. Кабінет Міністрів України своїми нормативними актами закладає 

основи правової регламентації служби в органах місцевого самоврядування 

іншими органами виконавчої влади». 

Запропоновано викласти Постанову Кабінету Міністрів України 

від 01 грудня 1994 р. № 804 «Про затвердження Положення про порядок 

стажування у державних органах» та сам Порядок у новій редакції, яка би 

передбачала вказівку не тільки на державні органи, але й на органи місцевого 

самоврядування, а також не тільки на державних службовців, але й на 

посадових осіб місцевого самоврядування. Така пропозиція обґрунтована тим, 

що на сучасному етапі Постанову від 01 грудня 1994 р. неможливо знайти, 

користуючись контекстним пошуком в електронних базах даних, якщо 

проводити його за ключовими словами «служба в органах місцевого 

самоврядування», «посадова особа місцевого самоврядування» (ці 

словосполучення у Постанові від 01 грудня 1994 р. відсутні).  

Рекомендовано консолідувати низку актів Уряду України, в яких посади в 

органах місцевого самоврядування віднесено до відповідних категорій. До 

проведення такої консолідації запропоновано наприкінці кожного з цих 

документів зазначати, що перелік категорій та посад, які належать до кожної з 

них, наведено й у Законі «Про службу в органах місцевого самоврядування»; ця 

відсильна норма надаватиме цілісну (а не фрагментарну) інформацію з цього 

питання. До числа цих актів запропоновано відносити постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1441 «Про віднесення посад органів 

місцевого самоврядування до відповідних категорій посад», від 20 квітня 

2016 р. № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та 

співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб 

місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та 

іншими спеціальними званнями» та розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 22 вересня 2004 р. № 673-р «Про віднесення посади державного реєстратора 

до відповідної категорії посад в органах  місцевого самоврядування»; 

від 04 червня 2008 р. № 794-р «Про віднесення посад органів місцевого 

самоврядування до відповідних категорій посад»; від 17 лютого 2010 р.    

№ 225-р «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до 

відповідних категорій посад», від 24 квітня 2013 р. № 265-р «Про віднесення 

посади адміністратора до відповідної категорії посад в органах місцевого 

самоврядування». 

Констатовано, що Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 

1994 р. № 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, 

посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних 

відпусток» є надзвичайно стислою (три невеликих абзаци), доволі давньою, а 
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також що питання додаткових відпусток у цілому регламентуються Кодексом 

законів про працю України, який є законом. Запропоновано розглянути питання 

про скасування цієї постанови та включення її положень щодо додаткових 

оплачуваних відпусток посадовим особам місцевого самоврядування до Закону 

«Про службу в органах місцевого самоврядування». 

У підрозділі 2.2 «Адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування підзаконними актами: акти 

інших органів виконавчої влади» сформульовано рекомендацію Національному 

агентству України з питань державної служби внести зміни до сторінки свого 

офіційного вебсайту «Місія НАДС» (електронна адреса 

https://nads.gov.ua/misiya-nads) у частині узгодження її частини «Головні 

завдання» з нормами Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби.  

На підставі аналізу тексту наказу Головного управління державної служби 

України від 30 червня 2004 р. № 102 «Про затвердження Загальних методичних 

рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими 

особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань» 

резюмовано, що цей документ є сучасним, відповідає викликам сьогодення в 

частині адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування та потребує змін лише в частині уточнення 

мети щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов’язків і завдань.  

Рекомендовано внести зміни до п. 1.1. наказу Головного управління 

державної служби України від 30 червня 2004 р. № 102 «Про затвердження 

Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них 

обов’язків і завдань», виклавши його у такій редакції:  

«1.1. Щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов’язків і завдань (далі – щорічна оцінка) 

проводиться під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов’язків 

шляхом здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах 

місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб 

місцевого самоврядування шляхом перевірки якості їхньої діяльності 

відповідно до посадових інструкцій».  

Зазначено, що за своїм змістом наказ Головного управління державної 

служби України від 08 липня 2011 р. № 164 «Про затвердження Загального 

порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

державних службовців» не викликає зауважень, які б дозволяли сформулювати 

зміни та доповнення до нього. Але доцільно уточнити назву цього наказу та 

його текст таким чином, щоб без додаткових роз’яснень було б зрозуміло, що 

він поширюється не тільки на державних службовців, але й на тих, хто 

проходить службу в органах місцевого самоврядування (а саме, рекомендовано 

замінити словосполучення «державних службовців» у назві наказу та в усіх 

відмінках у тексті наказу словосполученням «публічних службовців»).  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає в аналізі сучасного стану адміністративно-правового 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування та 

формулюванні пропозицій щодо подальшого вдосконалення окремих 

нормативно-правових актів з цього питання. За результатами дисертаційної 

роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Щодо Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

обґрунтовано доцільність внесення таких змін: 

 доповнити Закон  Розділом ІІ1 з назвою «Вступ на службу в органи 

місцевого самоврядування»; розроблено пропозиції щодо змістового 

наповнення цього розділу, а саме щодо включення до нього положень щодо 

змісту права на доступ до служби в органах місцевого самоврядування, 

суб’єктів цього права (вичерпних переліків умов реалізації цього права та 

обмежень цього права), процедури прийняття на службу в органи місцевого 

самоврядування, у т. ч. присяги посадових осіб місцевого самоврядування та 

порядку набуття посадових повноважень;  

 доповнити Закон положеннями: а) про орган державної влади, яким 

здійснюється консультативне та методичне забезпечення служби в органах 

місцевого самоврядування; б) щодо додаткових особливостей оплати праці, 

відпочинку тощо, заохочень та трудових гарантій для тих, хто перебуває на 

службі в органах місцевого самоврядування; в)  про особливості проходження 

служби в органах місцевого самоврядування на виборних посадах, які 

заміщуються за підсумками проведення місцевих виборів. 

2. У межах аналізу систематизаційних перспектив щодо нормативно-

правових актів, якими здійснюється адміністративне регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування: 

 рекомендовано кодифікувати положення законів України «Про державну 

службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» в межах такого 

акта, як «Основи публічної служби в Україні»; це дасть можливість уніфікувати 

нормативно-правову регламентацію обох видів публічної служби в Україні;  

 доведено, що консолідація усіх законодавчих актів, за допомогою яких 

здійснюється адміністративне регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування, є недоцільною з урахуванням кількості цих 

документів, а також того, що до них часто вносяться зміни і доповнення 

(насамперед унаслідок адміністративної реформи та реформи децентралізації 

публічної влади); 

 аргументовано своєчасність і необхідність проведення консолідації 

постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 «Питання 

присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами 

державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, 

військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними 

званнями» і від 26 жовтня 2001 р. № 1441 «Про віднесення посад органів 

місцевого самоврядування до відповідних категорій посад» з розпорядженнями 
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Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 673-р «Про віднесення 

посади державного реєстратора до відповідної категорії посад в органах  

місцевого самоврядування»; від 04 червня 2008 р. № 794-р «Про віднесення 

посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад»; 

від 17 лютого 2010 р. № 225-р «Про віднесення посад органів місцевого 

самоврядування до відповідних категорій посад»;  від 24 квітня 2013 р. № 265-р 

«Про віднесення посади адміністратора до відповідної категорії посад в органах 

місцевого самоврядування»;  

 з огляду на  ресурсоємність інкорпорацій у паперовому вигляді, 

рекомендовано обмежитись електронними інкорпораціями нормативно-

правових актів, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування;  

 з метою підвищення ефективності роботи з відповідними базами даних, у 

яких містяться результати проведених електронних інкорпорацій, 

запропоновано у назвах та у текстах відповідних нормативно-правових актів 

використовувати словосполучення (ключові слова) «служба в органах 

місцевого самоврядування», «посадова особа місцевого самоврядування» 

(наприклад, вони відсутні у таких актах, що застосовуються по відношенню до 

служби в органах місцевого самоврядування, як: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 01 грудня 1994 р. № 804 «Про затвердження Положення про 

порядок стажування у державних органах», Порядок стажування у державних 

органах, наказ Головного управління державної служби України від 08 липня 

2011 р. № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту 

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», та інших 

актах). 

3. Враховуючи триваючу реформу децентралізації публічної влади, яка 

передбачає також і оновлення адміністративно-територіального поділу в 

Україні, а також таку, що вже відбулася, реформу районів у державі, 

запропоновано в Законі України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та в інших нормативних актах про службу в органах 

місцевого самоврядування відмовитись від посилань на «міста – районні 

центри», «міста – обласні центри», «міста республіканського значення» тощо. 

Натомість доцільно перейти до таких характеристик міст, що є об’єктивними та 

періодично оновлюваними (наприклад, кількість населення у місті). 

4. Обґрунтовано доцільність прийняття на загальнодержавному рівні 

окремого нормативно-правового акта для регламентації основ конкурсних 

правовідносин в органах місцевого самоврядування (як менш прийнятна 

альтернатива – під час чергового оновлення Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад в органах державної влади викласти його повністю 

у новій редакції, уточнивши також і назву: наприклад, «Порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування»). 

5. Доведено, що у здійсненні адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування слід віддавати 

перевагу імперативним, а не диспозитивним правовим нормам з урахуванням 
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того, що публічна служба у цілому та служба в органах місцевого 

самоврядування зокрема є надзвичайно важливою для суспільства та держави. 

В якості праксеологічного застосування цього висновку запропоновано внести 

зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1440 

«Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових 

осіб місцевого самоврядування», залишивши у Положенні дві категорії 

посадових осіб (ті, що підлягають атестації, та ті, що їй не підлягають), наразі 

цей нормативно-правовий акт передбачає ще й окрему групу осіб, які 

атестуються факультативно.  

Зазначені розробки спрямовані на подальше вдосконалення окремих 

нормативно-правових актів, якими здійснюється адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Пилипів В.І. Адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2021. 

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає в оцінці сучасного 

стану адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування та формулюванні пропозицій щодо 

подальшого вдосконалення окремих нормативно-правових актів із цього 

питання. 

Проаналізовано сучасний стан адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування у цілому, у тому 

числі розкрито особливості адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування положеннями Конституції 

України 1996 р.; зосереджено увагу на юридичних позиціях, викладених у 

рішеннях Конституційного Суду України, що стосуються служби в органах 

місцевого самоврядування; розглянуто закони, положення яких спрямовані 

переважно на адміністративно-правове регулювання службових правовідносин 

в органах місцевого самоврядування, а також підзаконні акти 

загальнодержавного рівня з аналізованого питання.  

 Сформульовано пропозиції про подальше удосконалення в контексті 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування окремих положень Конституції України 1996 р., 

законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 

запобігання корупції», «Про Кабінет Міністрів України», а також окремих 

положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та 

Національного агентства України з питань державної служби. 

Ключові слова: місцева публічна влада, місцеве самоврядування, місцеве 

управління, органи місцевого самоврядування, посадова особа місцевого 

самоврядування, публічна влада, служба в органах місцевого самоврядування,  

службовець місцевого самоврядування. 

 

Пылыпив В.И. Административно-правовое регулирование 

функционирования системы органов местного самоуправления в 

Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет. 

Запорожье, 2021. 

В диссертационном исследовании решена научная задача, которая 

заключается в оценке современного состояния административно-правового 

регулирования служебных правоотношений в органах местного 
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самоуправления и формулировке предложений по дальнейшему 

усовершенствованию отдельных нормативно-правовых актов по этому вопросу. 

Проанализировано современное состояние административно-правового 

регулирования служебных правоотношений в органах местного 

самоуправления в целом, в том числе раскрыты особенности административно-

правового регулирования служебных правоотношений в органах местного 

самоуправления положениями Конституции Украины 1996 г.; уделено 

внимание юридическим позициям, изложенным в решениях Конституционного 

Суда Украины, касающимся службы в органах местного самоуправления; 

рассмотрены законы, положения которых направлены преимущественно на 

административно-правовое регулирование служебных правоотношений в 

органах местного самоуправления, а также проанализированы подзаконные 

акты общегосударственного уровня по рассматриваемому вопросу. 

Сформулированы предложения о дальнейшем усовершенствовании в 

контексте административно-правового регулирования служебных 

правоотношений в органах местного самоуправления отдельных положений 

Конституции Украины 1996 г., законов Украины «О службе в органах местного 

самоуправления», «О предотвращении коррупции», «О Кабинете Министров 

Украины», а также отдельных положений нормативно-правовых актов 

Кабинета Министров Украины и Национального агентства Украины по 

вопросам государственной службы. 

Ключевые слова: должностное лицо местного самоуправления, местная 

публичная власть, местное самоуправление, местное управление, органы 

местного самоуправления, публичная власть, служащий местного 

самоуправления, служба в органах местного самоуправления. 

 

Pylypiv V.I. Administrative regulation of the Ukrainian local self-

government system’s functioning. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law, 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

In the dissertation the scientific task is solved, which is to assess the current state 

of administrative regulation of official relations in local governments and to 

formulate proposals for further improvement of certain regulations on this issue. 

The current state of administrative   regulation of official legal relations in local 

governments in general is analyzed, including the features of administrative   

regulation of official legal relations in local governments by the provisions of the 

Constitution of Ukraine of 1996, focuses on legal positions set out in the 

Constitutional Court of Ukraine, concerning service in local self-government bodies. 

The author considers the Laws of Ukraine, the provisions of which are aimed mainly 

at administrative   regulation of official legal relations in local self-government 

bodies, as well as by-laws of the national level on the analyzed issue. 

It is generalized that public service in general and service in local self-

government bodies in particular are extremely important for society and the state, and 

therefore in the implementation of administrative   regulation of official legal 
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relations in local self-government bodies preference should be given to imperative 

rather than dispositive legal norms. 

It is argued that the proposal to supplement the Law of Ukraine “On the Cabinet 

of Ministers of Ukraine” with provisions on the role of the Government in the 

administrative   regulation of official legal relations in local governments fully 

complies with the principle of legal certainty. 

The recommendation of the Cabinet of Ministers of Ukraine to approve the 

Procedure for holding a competition to fill vacancies in local governments has been 

formulated. 

Given the ongoing reform of decentralization of public power, which also 

provides for the renewal of administrative-territorial division in Ukraine, as well as 

the already existing reform of districts in the country, proposed in the Law “On 

Service in Local Government” and in government acts on service in local 

governments to abandon references to “cities – regional centres”, “cities of national 

importance”, etc. Instead, it is recommended to use such characteristics of cities that 

are objective (for example to take into account the population in the city). 

A proposal was made to adopt a separate legal act, which would carry out 

administrative   regulation of competitive legal relations in local governments at the 

national level (as a less acceptable option could be recommended in the next update 

of the Procedure to state it completely in a new edition, also changing the name - on 

“The procedure for holding a competition to fill vacancies in public authorities and 

local governments”). 

It is proved that the consolidation of all legislative acts through which the 

administrative regulation of official legal relations in local governments is 

impractical – given the number of these documents and the fact that they are often 

amended and supplemented (primarily due to administrative reforms and 

decentralization reforms). 

Proposals for further improvement in the context of administrative   regulation of 

official legal relations in local governments of certain provisions of the Constitution 

of Ukraine of 1996, the Laws “On Service in Local Self-Government”, “On 

Prevention of Corruption”, “On the Cabinet of Ministers of Ukraine” and some 

provisions of normative legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the 

National Agency of Ukraine for Civil Service Affairs. 

Key words: local government, local public authority, local self-government 

bodies, local self-government official, local self-government official, local self-

government, public authority, service in local self-government bodies. 
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