
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 

Кваліфікаційна наукова праця  

на правах рукопису 

 

 

 

ЧЕРНІЙ ВІКТОР ДАНИЛОВИЧ 

 

 

УДК 342.9 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 

 

 

 ___________________ В.Д. Черній 

 

 

 

Науковий керівник – Дубинський Олег Юрійович, 

доктор юридичних наук, професор 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2021 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Черній В.Д. Адміністративно-правове регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

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 у визначенні поняття, мети, 

завдань та інших особливостей адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, а також у 

формулюванні напрямів його подальшого вдосконалення. 

Проаналізовано адміністративно-правове регулювання системи органів 

місцевого самоврядування на сучасному етапі в Україні. Надано авторську 

дефініцію адміністративно-правового регулювання системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, визначено його ознаки, предмет, мету й завдання. 

Систематизовані та охарактеризовані правові акти, за допомогою яких здійснюється 

адміністративно-правове регулювання системи органів місцевого самоврядування в 

Україні на сучасному етапі. 

Досліджено практику адміністративно-правового регулювання системи органів 

місцевого самоврядування Верховною Радою України та Президентом України. 

Із застосуванням національного досвіду та європейських муніципальних 

стандартів з урахуванням особливостей сучасної правової системи в Україні 

сформульовано висновки, пропозиції та рекомендації з удосконалення положень 

нормативно-правових актів, якими здійснюється адміністративно-правове 

регулювання системи органів місцевого самоврядування, з метою впорядкування 

суспільних відносин у цій системі щодо вдосконалення її структури та роботи всіх її 
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елементів, зокрема, у межах проведення муніципальної реформи як складової 

частини адміністративної реформи. 

Серед підсумкових положень, узагальнень, висновків та рекомендацій 

найголовніше дослідницьке та практичне значення мають такі. 

Адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування – це цілеспрямована діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, які своїми правовими актами впорядковують суспільні відносини в 

цій системі щодо вдосконалення її структури та роботи всіх її елементів, зокрема, у 

межах адміністративної реформи. 

До числа ознак адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування слід віднести такі риси: а) це діяльність 

суб’єктів публічного адміністрування, до яких належить низка органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування; б) ця діяльність проводиться шляхом 

виконання активних дій (випадки бездіяльності в межах здійснення такого 

регулювання виключені); в) до дій у межах адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування варто відносити 

розроблення та прийняття правових актів; г) адміністративно-правове регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування проводиться в межах 

чинного законодавства України; д) аналізована діяльність є цілеспрямованою, 

здійснюється для досягнення певної мети. 

 Предметом адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні є, по-перше, внутрішні суспільні 

відносини, що виникають у процесі функціонування цих органів, а по-друге, 

зовнішні суспільні відносини, що виникають у процесі функціонування цих органів 

у разі здійснення виконавчо-розпорядчої, сервісно-обслуговуючої та організаційної 

діяльності. 

Запропоновано вважати, що мета адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні полягає в 
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упорядкуванні суспільних відносин у цій системі щодо вдосконалення її структури 

та роботи всіх її елементів, зокрема, у межах проведення муніципальної реформи як 

складової частини адміністративної реформи. 

Узагальнено, що завданнями адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні є: а) створення 

й підтримка повноцінного життєвого середовища для членів територіальних громад; 

б) надання високоякісних і доступних публічних послуг та задоволення інших 

публічних інтересів осіб, які проживають або функціонують на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці; в) узгодження інтересів державного та 

місцевого рівнів у разі здійснення публічного адміністрування. 

 Узагальнено, що Верховна Рада України бере участь у подальшому 

вдосконаленні адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні за двома напрямами: а) подальшого 

вдосконалення тексту Конституції України з метою внесення до нього змін у частині 

регламентації інституту місцевого самоврядування загалом та функціонування 

системи органів місцевого самоврядування зокрема; б) подальшого вдосконалення 

законодавчого регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. У межах цього напряму можуть прийматися нові закони, 

а також вноситися зміни й доповнення до чинних. 

Узагальнено, що Президент України бере участь у подальшому вдосконаленні 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні двома шляхами: а) розроблення й затвердження 

стратегічних документів про розвиток системи органів місцевого самоврядування та 

про подальше вдосконалення її функціонування; б) законопроєктних пропозицій, 

зокрема, щодо внесення змін до Конституції України з питань місцевого 

самоврядування. 

Рекомендовано під час класифікації нормативно-правових актів, якими 

здійснюється адміністративно-правове регулювання функціонування системи 
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органів місцевого самоврядування в Україні, застосовувати дедуктивний підхід та 

виокремлювати такі класифікаційні групи: а) нормативно-правові акти, що 

регулюють загальні питання місцевого самоврядування; б) нормативно-правові акти, 

які регулюють функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні; в) нормативно-правові акти, що регулюють функціонування окремих 

органів місцевого самоврядування в Україні.  

Наведено додаткову аргументацію на користь застосування в подальшому 

вдосконаленні положень Конституції України щодо місцевого самоврядування як 

єдиної такої теорії про природу місцевого самоврядування, як теорія 

муніципального дуалізму, адже вона, по-перше, своєю назвою підкреслює, що на 

місцевому рівні діє як система місцевих органів державної влади, так і система 

органів місцевого самоврядування; по-друге, притаманна державам із романо-

германською (континентальною) моделлю місцевого самоврядування, до яких 

належить і Україна.  

 З огляду на кризу в усіх сферах суспільного життя, викликану пандемією 

COVID-19, запропоновано щодо виконавчих органів місцевого самоврядування 

впродовж декількох років не застосовувати заходи з оптимізації їх функціонування, 

які передбачають скорочення штатів. 

На підставі аналізу положень Європейської хартії місцевого самоврядування 

1985 р. запропоновано в межах подальшої децентралізації публічної влади 

відмовитися від здійснення адміністративного контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування в разі виконання ними власних повноважень на користь 

адміністративного нагляду. 

Щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень наголошено на тому, що в цих випадках має здійснюватися не 

адміністративний нагляд, а адміністративний контроль. З огляду на те, що органи 

місцевого самоврядування, виконуючи делеговані повноваження, здійснюють 
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державні за своєю природою повноваження, вказано на необхідність залишити саме 

адміністративний контроль за їх виконанням. 

 Запропоновано запровадити гендерні пропорції у формуванні колегіальних 

виконавчих органів місцевого самоврядування. Завдяки цьому буде реалізовано 

принцип системності – усі колегіальні органи в системі органів місцевого 

самоврядування будуть сформовані з урахуванням гендерно чутливої політики. 

Підкреслено значення європейських муніципальних стандартів та розроблених 

органами Ради Європи для України пропозицій щодо подальшого реформування 

функціонування системи органів місцевого самоврядування стосовно сільських 

населених пунктів. Констатовано, що наразі спостерігається певне спрощення цієї 

системи, про що свідчить упровадження інституту старости, об’єднання 

територіальних громад, що є проявом не децентралізації, а рецентралізації. Ця 

тенденція є негативною та не узгоджується з очікуваною подальшою 

децентралізацією публічної влади. У зв’язку із цим наголошено на тому, що 

муніципальні стандарти Ради Європи варті якомога швидшої рецепції, оскільки 

спрямовані на пожвавлення сільського життя, покращення рівня життя в сільських 

населених пунктах, а також сприятимуть їх розвитку, який є неможливим без 

підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування.  

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання системи органів 

місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, місцева 

публічна влада, місцеве самоврядування, місцеве управління, орган місцевого 

самоврядування, публічна влада, система органів місцевого самоврядування.  
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SUMMARY 

Chernii V.D. Administrative regulation of the Ukarinian local self-government 

system’s functioning. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of legal science, specialty 12.00.07 – 

Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2021. 

In the dissertation the scientific task which consists in definition of concept, the 

purpose, tasks and other features of administrative regulation of functioning of system of 

local governments in Ukraine, and also in formulation of directions of its further 

improvement is solved. 

The administrative regulation of the system of local self-government bodies at the 

present stage in Ukraine is analyzed. Author's definitions of administrative regulation of 

the system of local self-government bodies in Ukraine are given, its features, subject, 

purpose, tasks are defined. The author has systematized and characterized legal acts 

through which the administrative regulation of the system of local self-government is 

performed. 

The author studies the practice of administrative regulation of the system of local self-

government by the Verkhovna Rada of Ukraine and the President of Ukraine with the 

definition of relevant directions and recommendations for further improvement of this 

regulation. 

The author gives conclusions, proposals and recommendations for improving the 

provisions of regulations governing the administrative regulation of the system of local 

self-government in order to regulate public relations in this system in terms of improving 

its structure and operation of all its elements, including in the framework of municipal 

reform as part of administrative reform. 

Administrative regulation of the functioning of the system of local self-government is a 

purposeful activity of public administration entities, which by their legal acts regulate 
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public relations in this system in terms of improving its structure and operation of all its 

elements, including administrative reform. 

Among the features of administrative regulation of the functioning of the system of 

local self-government are the following: a) it is the activity of public administration 

entities, which include a number of public authorities and local governments; b) the 

analyzed activity is carried out by performing active actions (cases of inaction in the 

implementation of such regulation are excluded); c) the development and adoption of legal 

acts should be considered appropriate among the actions within the framework of 

administrative regulation of the functioning of the system of local self-government bodies; 

d) administrative regulation of the functioning of the system of local self-government 

bodies is carried out within the framework of the current legislation of Ukraine; e) the 

analyzed activity is purposeful, it is carried out to achieve a certain goal. 

The subject of administrative regulation of the functioning of the system of local self-

government bodies in Ukraine are: a) internal social relations that arise in the process of 

functioning of these bodies; b) external social relations that arise in the process of 

functioning of these bodies in the implementation of executive and administrative, service 

and organizational activities. 

It is proposed to consider that the purpose of administrative regulation of the system of 

local self-government in Ukraine is to regulate public relations in this system in terms of 

improving its structure and operation of all its elements, including municipal reform as part 

of administrative reform. 

It is generalized that among the tasks of administrative regulation of the functioning of 

the system of local self-government bodies in Ukraine should be considered: a) creation 

and maintenance of a full-fledged living environment for members of territorial 

communities; b) the provision of high-quality and affordable public services and the 

satisfaction of other public interests of persons residing or operating in the territory of the 

relevant administrative-territorial unit; c) coordination of the interests of the state and local 

levels in the implementation of public administration. 
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Key words: administrative regulation of the system of local self-government bodies, 

executive bodies of local self-government, local government, local public authority, local 

self-government body, local self-government, public authority, system of local self-

government bodies. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності Україна 

обрала шлях розвитку в напрямі подальшої розбудови як суверенна й незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава. Конституція України 1996 р. встановлює, 

що публічна влада у країні представлена державною владою та місцевим 

самоврядуванням. Відповідно, на місцевому рівні функціонують як органи 

державної влади загальної й спеціальної компетенції, так і органи місцевого 

самоврядування. Наявність двох систем органів публічної влади гостро ставить 

питання їх ефективного функціонування та взаємодії. 

Відсутність вертикальної підпорядкованості в системі органів місцевого 

самоврядування та їх значна роль у забезпеченні прав і свобод людини й 

громадянина, у розвитку адміністративно-територіальних одиниць та у здійсненні 

управлінської діяльності загалом робить надзвичайно актуальним постійне 

підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування. Без ефективно функціонуючих 

елементів цієї системи неможливий розвиток соціальної, економічної та інших сфер 

державного й суспільного життя. 

Сучасна стадія адміністративної реформи в Україні передбачає, зокрема, 

подальшу децентралізацію публічної влади. Вирішення цього питання в такий 

спосіб, щоб поєднання децентралізації та централізації було оптимальним і щоб не 

спостерігалося зворотних процесів (тобто процесів рецентралізації), є суттєвим для 

сучасного державотворення. Адміністративна реформа в частині муніципальної 

реформи відбувається на підставі положень Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. Ця концепція та 

інші стратегічні документи передбачають здійснення подальшого вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. 
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На етапі громадського обговорення перебувають зміни стосовно 

децентралізації влади до основного джерела адміністративного права – Конституції 

України 1996 р. Ці зміни передбачають оновлення адміністративно-територіального 

устрою країни, оновлення парадигми місцевого самоврядування, зокрема й відносин 

органів місцевого самоврядування з органами публічної влади. Важливе місце у 

правовому забезпеченні цих та інших процесів, пов’язаних з удосконаленням 

місцевого самоврядування, належить науці адміністративного права. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали наукові розробки 

авторів-адміністративістів, таких як В.Б. Авер’янов, В.М. Бевзенко, Л.Р. Біла-

Тіунова, Ю.П. Битяк, Г.О. Блінова, М.Ю. Віхляєв, В.В. Галунько, Д.І. Голосніченко, 

І.П. Голосніченко, П.В. Діхтієвський, О.Ю. Дрозд, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, О.П. Рябченко, С.Г. Стеценко та інші. Вагомими 

надбаннями під час дослідження стали також роботи таких фахівців із теорії 

держави й права та конституційного права, як М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, 

С.В. Бобровник, В.І. Борденюк, О.Й. Вовк, О.В. Зайчук, Б.В. Калиновський, 

М.І. Корнієнко, П.М. Любченко, Н.В. Мішина, М.П. Орзіх, О.В. Петришин, 

В.Ф. Погорілко, О.В. Прієшкіна, П.М. Рабінович, Т.І. Тарахонич та інші. 

Окремі напрями адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні неодноразово ставали 

предметом досліджень у доктрині адміністративного права. Так, питанням 

визначення органів місцевого самоврядування, їх адміністративно-правового статусу 

та гарантій їх діяльності, зокрема й у разі надання адміністративних послуг, 

присвятили свої монографічні праці С.Л. Дембіцька, М.М. Добкін, Я.В. Журавель, 

А.А. Казанчан, В.В. Мамочка. Аспекти служби в органах місцевого самоврядування 

висвітлені в дослідженнях Ю.П. Битяка та О.І. Бедного. Проблеми, пов’язані з 

взаємодією органів місцевого самоврядування з місцевими державними 

адміністраціями та з делегуванням повноважень, знайшли розкриття в роботах 

О.М. Алтуніної, Т.О. Карабін, І.І. Литвина, А.А. Манжули, О.М. Соловйової. 
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Водночас адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні загалом поки що не було предметом досліджень 

на монографічному рівні. Зазначене й обґрунтовує вибір теми дослідження та 

високий ступінь його актуальності. 

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

дисертаційного дослідження відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової 

науки на 2016–2020 рр., затвердженим на загальних зборах Національної академії 

правових наук України 3 березня 2016 р., а також враховує положення Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки за попередній період 2010–2015 рр., затверджених 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 

24 вересня 2010 р. Тематика дисертації відповідає Перспективним напрямам 

дисертаційних досліджень на здобуття ступенів кандидата та доктора наук з 

юридичних спеціальностей, затвердженим рішенням Президії Національної академії 

правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. Дисертаційне дослідження 

виконане в 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 визначення особливостей 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні та напрямів його подальшого вдосконалення. 
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Для досягнення поставленої мети дослідження здобувачеві необхідно було 

виконати такі наукові задачі: 

 проаналізувати історіографію цього питання та виявити прогалини в його 

дослідженнях; 

 розкрити елементний склад системи органів місцевого самоврядування в 

Україні; 

 зосередити увагу на дефініції поняття «адміністративно-правове 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні»; 

 проаналізувати характерні риси адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні; 

 розкрити мету й завдання адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні; 

 висвітлити роль суб’єктів публічного адміністрування у здійсненні 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні (на матеріалах діяльності Верховної Ради України та 

Президента України); 

 розглянути конституційне підґрунтя адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні; 

 запропонувати основні напрями подальшого вдосконалення правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні. 

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

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних висновків, рекомендацій 

щодо подальшого доктринального розроблення теми, достовірність результатів 
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дослідження забезпечується застосуванням системи філософських, 

загальнонаукових і спеціально-наукових методів. Дисертаційне дослідження 

виконане із застосуванням антропологічного, герменевтичного, діалектичного, 

системного та телеологічного методологічних підходів. 

Для досягнення мети дисертаційного дослідження було застосовано такі 

методи наукового пізнання: метод абстрагування – для аналізу системи органів 

місцевого самоврядування окремо від системи місцевого самоврядування (підрозділ 

1.3), а також для дослідження найбільш нагальних проблем у функціонуванні 

аналізованої системи (розділ 3); метод аналізу – для обробки положень стратегічних 

нормативно-правових актів про функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні (підрозділи 2.1, 2.2), для дослідження змісту документів 

органів Ради Європи, що містять європейські муніципальні стандарти та положення 

для України (розділ 3), для проведення огляду стану дослідженості адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні; методи дедукції та індукції – для формулювання дефініції поняття 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні (підрозділ 2.1), а також для узагальнення ознак та інших 

характеристик цього регулювання (підрозділи 2.1, 2.2); історичний метод – для 

огляду ретроспективи здійснення Верховною Радою України та Президентом 

України адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні (розділ 3); метод моделювання – для 

формулювання пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного 

законодавства України (розділи 2, 3), а також для виокремлення елементів системи 

органів місцевого самоврядування із закріплених на нормативному рівні елементів 

системи місцевого самоврядування (підрозділ 1.3); метод синтезу – для 

формулювання висновків і пропозицій, насамперед для узагальнення авторських 

напрацювань щодо напрямів подальшого вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 
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(розділ 3); формально-логічний метод – для опрацювання та оцінки висновків і 

пропозицій інших дослідників (підрозділи 1.1, 1.2), а також для формулювання 

авторських висновків та пропозицій; функціональний метод – для аргументації 

актуальності дослідження (підрозділ 1.1) і необхідності подальшого вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні за запропонованими напрямами (розділи 2, 3). 

Нормативно-правовою базою дисертаційного дослідження є Конституція 

України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю 

України – місто-герой Київ», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги», «Про 

співробітництво територіальних громад», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», інші закони та підзаконні нормативно-правові акти. 

Емпіричною базою дисертаційного дослідження є практика моніторингів 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, які були 

проведені експертами національних органів державної влади та органів Ради 

Європи, а також статистичні узагальнення, довідкові видання, публікації засобів 

масової інформації. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

національній юридичній науці дослідженням, у якому запропоновано визначення 

поняття, мети, завдань та інших особливостей адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, 

а також напрями подальшого вдосконалення цього регулювання. У дисертаційному 

дослідженні сформульовано нові положення й висновки, зокрема: 

уперше: 

 визначено поняття адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування; 
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 на підставі доктринальних розробок визначено ознаки та предмет 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування; 

 на підставі стратегічних документів Кабінету Міністрів України про 

муніципальну реформу визначено мету й завдання адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування; 

 за підсумками функціонального аналізу запропоновано напрями, за якими 

Верховна Рада України та Президент України беруть участь у подальшому 

вдосконаленні адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування; 

 із застосуванням дедуктивного підходу запропоновано класифікацію 

нормативно-правових актів, якими здійснюється адміністративно-правове 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні; 

удосконалено: 

 пропозиції щодо розмежування адміністративного контролю та 

адміністративного нагляду за функціонуванням органів місцевого самоврядування; 

 теоретичні розроблення щодо подальшого концептуального вдосконалення 

положень законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, яке 

полягає у прийнятті Закону України «Про публічну службу» для об’єднання 

положень законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах 

місцевого самоврядування»; 

 наукові розроблення з удосконалення кадрового забезпечення виконавчих 

органів місцевого самоврядування щодо недоцільності застосування оптимізації їх 

функціонування шляхом скорочення штатів через кризові явища, викликані 

пандемією COVID-19; 
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 наукові розроблення щодо застосування гендерно чутливої політики в разі 

формування персонального складу колегіальних виконавчих органів місцевого 

самоврядування; 

 пропозиції про виокремлення в Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» статті, присвяченої системі органів місцевого 

самоврядування (замість статті, присвяченої системі місцевого самоврядування); 

набули подальшого розвитку: 

 наукові положення щодо застосування в разі подальшого вдосконалення 

положень Конституції України в частині місцевого самоврядування як єдиної теорії 

муніципального дуалізму; 

 перелік питань, з яких нагальним і необхідним є внесення змін до 

Конституції України 1996 р. щодо дослідження адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні; 

 пропозиція не замінювати Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» муніципальним кодексом; 

 положення про те, що спрощення системи місцевого самоврядування в 

сільських населених пунктах є проявом рецентралізації, а не децентралізації 

публічної влади, що негативно впливає на функціонування системи органів 

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 місцевого самоврядування загалом та 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні зокрема; 

 правотворчості – у підготовці наукових висновків щодо проєктів законів 

України та підзаконних актів, а також для вдосконалення тезаурусу актів 

законодавства України; 
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 правозастосовній діяльності – для подальшого вдосконалення 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, а також у 

діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій; 

 навчальному процесі – під час підготовки підручників, посібників, інших 

навчально-методичних матеріалів із дисциплін «Адміністративне право України» й 

«Адміністративний процес» та спецкурсів, присвячених місцевому самоврядуванню, 

а також у викладанні цих дисциплін і спецкурсів. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження обговорювалися 

на кафедрі адміністративного та господарського права Запорізького національного 

університету, а також були оприлюднені на таких міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи 

розвитку» (м. Львів, 2017 р.); «Становлення громадянського суспільства в Україні: 

нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпро, 2018 р.); «Актуальні питання розвитку 

правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в 

Україні» (м. Харків, 2019 р.); «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» 

(м. Харків, 2019 р.); «Місце юридичних наук у формуванні правової культури 

сучасної людини» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Правове забезпечення політики держави 

на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження було опубліковано 

13 наукових праць, зокрема 7 наукових статей (6 із них – у виданнях, що належать 

до категорії «Б» та 1 стаття – у науковому періодичному виданні іншої держави) та 

6 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, що містять 5 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження становить 228 

сторінок, з них основного тексту – 191 сторінка. Перелік використаних джерел 

містить 213 найменувань та розміщується на 21 сторінці.  
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РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР 

 

 1.1 Адміністративно-правові дослідження системи органів місцевого 

самоврядування в Україні та її регулювання 

 

Будь-яке дослідження традиційно починається з аналізу напрацювань вчених в 

обраному напрямі, і дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні не є винятком. 

Отже, доцільно почати нашу працю з аналізу стану дослідженості адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні. 

Стан дослідженості вказаного питання можна охарактеризувати за двома 

напрямами.  

По-перше, це праці фахівців з конституційного та муніципального права, які 

аналізують питання сутності та природи місцевого самоврядування (професори М.О. 

Баймуратов, О.В. Батанов, Б.В. Калиновський, П.М. Любченко, Н.В. Мішина та 

інші). 

По-друге, це праці фахівців з адміністративного права, які аналізують питання 

адміністративної регламентації місцевого самоврядування в Україні. До їх числа, у 

першу чергу, слід віднести монографічні праці О.М. Алтуніної, Я.В. Журавля, І.І. 

Литвина, а також і інших фахівців.  

Я.В. Журавель на монографічному рівні досліджував питання 

адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування. Його 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук була успішно 

захищена у 2008 році, а також слід відмітити і низку праць з цього питання 

[69;70;71]. 
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 Я.В. Журавель визначив, що метою його дисертаційного дослідження є 

«вивчення та ґрунтовний аналіз засад адміністративно-правового статусу органів 

місцевого самоврядування та розробка на цій основі практичних рекомендацій і 

наукових пропозицій щодо організаційно-правового забезпечення ефективності 

управлінської діяльності зазначених органів» [68, с. 2]. Предметом дослідження 

автор обрав «теоретичні та практичні аспекти реалізації організаційно-правових 

форм і методів діяльності органів місцевого самоврядування, їх адміністративно-

правовий статус та систему нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу» 

[68, с. 2-3]. 

 Низка висновків та пропозицій автора є інноваційними та представляють 

неабиякий науковий інтерес. Наприклад, важливим внеском в юридичну науку слід 

визнати сформульовані Я.В. Журавлем пропозиції щодо уточнення поняття 

делегованих повноважень (стаття 1 Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні»), важливою є і пропозиція щодо впровадження нормативної дефініції 

поняття «орган місцевого самоврядування». Мають найвищий ступінь наукової 

новизни міркування Я.В. Журавля щодо того, що необхідно якомога швидше 

впорядкувати назви виконавчих органів місцевого самоврядування. Для науки 

адміністративного права вагомими є пропозиції автора привести у відповідність 

положення Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні», а також пропозиції щодо подальшого удосконалення 

регламентації адміністративної відповідальності органів місцевого самоврядування в 

Україні.  

Представляє дослідницький інтерес і сформульоване Я.В. Журавлем 

«визначення поняття адміністративно-правового статусу органу місцевого 

самоврядування – «правове становище цих органів, що випливає з їх компетенції у 

сфері управління – завдань, функцій, предметів відання, територіальних меж 

діяльності кожного окремого органу, повноважень щодо управління справами 
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місцевого значення під свою відповідальність в інтересах та від імені відповідних 

територіальних громад в межах Конституції та законів України»» [68, с. 7]. 

 Слід зазначити, що автор обрав підхід до формулювання дефініції шляхом 

перерахування складових явища – так, у визначенні зазначається, що до 

адміністративно-правового статусу органу місцевого самоврядування включаються 

завдання, функції тощо цих органів. Цей підхід не є найбільш вдалим, однак, саме 

його застосування надає можливість ємно та лаконічно презентувати авторські 

розробки. Так, в одному реченні уміщується і дефініція аналізованого поняття, і його 

складові.  

 Водночас, деякі висновки та пропозиції Я.В. Журавля слід визнати такими, 

яким бракує переконливості. Вони можуть слугувати підґрунтям для подальших 

наукових дискусій. 

 По-перше, це його пропозиція щодо «уточнення законодавчого визначення 

поняття «місцеве самоврядування». На підставі аналізу понятійного апарату 

інституту місцевого самоврядування робляться пропозиції щодо коригування 

існуючого визначення поняття місцевого самоврядування в положеннях різних 

законодавчих актів» [68, с. 4]. Муніципальне право є інститутом конституційного 

права України. Комплексне дослідження поняття, сутності, основних рис місцевого 

самоврядування належить все ж до предмету цієї галузі права, - а не до предмету 

галузі адміністративного права. Хоча предмет галузі адміністративного права 

дотичний до місцевого самоврядування, однак, не настільки тісно, як предмет галузі 

конституційного права. А тому навряд чи в межах адміністративно-правового 

дослідження має сенс пропонувати таке визначення. Більш коректним, у разі 

наявності відповідних напрацювань, було б вести мову про те, що визначення 

поняття «місцеве самоврядування» пропонується для адміністративно-правових 

досліджень цього інституту.  

 По-друге, це позиція автора щодо природи місцевого самоврядування в 

Україні. В авторефераті своєї дисертації Я.В. Журавель зазначив, що «у підрозділі 
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1.1. «Сучасний стан наукової розробки проблематики адміністративно-правового 

статусу органів місцевого самоврядування» аналізується подвійна природа органів 

місцевого самоврядування – як елемента громадянського суспільства та як елемента 

механізму державного управління. На підставі дослідження законодавства України 

про місцеве самоврядування аргументовано віднесення органів місцевого 

самоврядування до числа суб’єктів адміністративного права та суб’єктів державного 

управління в Україні» [68, с. 6-7]. 

Привертає увагу те, що автор уважає місцеве самоврядування елементом 

механізму державного управління. Це твердження ймовірно що потребує свого 

уточнення з огляду на наступні міркування. 

В українській юридичній літературі поки що не склалось одностайної думки 

щодо того, як саме слід визначати як «державне управління» у цілому, так і 

«механізм державного управління зокрема». Існують пропозиції розглядати його і з 

широкої точки зору, і з вузької точки зору. В умовах такої невизначеності в 

авторефераті доцільно було б навести авторську позицію.  

Відповідно до Конституції України 1996 року, публічна влада в Україні 

представлена органами державної влади та органами місцевого самоврядування. У 

разі, якщо розглядати поняття «державне управління» з вузької точки зору – як таке, 

що здійснюється органами державної влади- навряд чи органи місцевого 

самоврядування можуть входити до механізму державного управління в якості 

одного з його елементів.  

Аналогічна неточність припущена автором і у подальшому тексті 

автореферату аналізованого дисертаційного дослідження. Я.В. Журавлем 

встановлено, що «суспільні відносини, які виникають з метою реалізації та захисту 

прав громадян на участь у здійсненні управління державними справами під 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, поряд з 

іншими правовідносинами становлять предмет адміністративного права. Такі 

суспільні відносини пов’язані з:  
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1) внутрішньо-організаційною діяльністю органів місцевого самоврядування;  

2) управлінською діяльністю органів місцевого самоврядування;  

3) здійсненням органами місцевого самоврядування в порядку, 

встановленому законом, проваджень у справах про адміністративні 

правопорушення» [68, с. 7]. 

Цей фрагмент свідчить на користь сформульованого вище зауваження. А 

отже, Я.В. Журавель, здійснюючи своє дослідження, інколи займає абсолютно вірну 

методологічну позицію, а інколи – відхиляється від неї.  

 По-третє, Я.В. Журавель «пропонує проведення періодизації процесу 

становлення і розвитку управлінської діяльності органів місцевого самоврядування в 

Україні на основі його поділу на різні етапи – періоди дії на українських землях 

різних історичних правових актів щодо місцевого самоврядування. Так, виділено 

наступні шість етапів:  

перший етап – розроблення і введення в дію Руської Правди, яка закріплювала 

статус прототипу сучасного місцевого самоврядування – віча;  

другий етап – поширення дії Литовського статуту 1588 р. на українські землі 

та запровадження Магдебурзького права;  

третій етап – прийняття 5 квітня 1710 р. Конституції Пилипа Орлика;  

четвертий етап – прийняття Універсалів Української Центральної Ради (1917-

1918 рр.) та Конституції Української Народної Республіки від 28 квітня 1918 р.;  

п’ятий етап – прийняття Резолюції Першого Всеукраїнського з’їзду Рад від 11 

грудня 1917 р. «Про організацію влади в Україні»;  

шостий етап – прийняття Закону СРСР «Про загальні принципи місцевого 

самоврядування та місцевого господарства» від 9 квітня 1990р. та Закону 

Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 

самоврядування» 7 грудня 1990 р.» [68, с. 8-9]. 

 Слід всіляко вітати звернення сучасних дослідників до історії держави і права 

України. Однак, викликає подив факт включення до роботи настільки давніх 
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історичних фактів. На сучасному етапі адміністративної реформи навряд чи може 

стати у нагоді досвід Київської Русі у частині віча (у якому приймали участь лише 

особи з урахуванням статевого, майнового іншого цензів, що зараз розглядаються як 

дискримінаційні). Так само нерелевантним є досвід усіх інших виокремлених 

автором історичних періодів. Наприклад, протягом шостого згаданого вище 

історичного періоду місцеве самоврядування уважалось проявом державної влади, 

органи місцевого самоврядування включались до «вертикалі» органів державної 

влади тому, що уважались належними саме до цих органів. А отже, відповідні 

авторські напрацювання навряд чи представляють інтерес для сучасної юридичної 

науки у цілому та для сучасної науки адміністративного права зокрема.  

 У цілому ж монографічне дослідження Я.В. Журавля на тему 

«Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування» слід 

рекомендувати дослідникам адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні. Варто 

враховувати лише той факт, що дисертацію було завершено у 2007 році та успішно 

захищено у 2008 році.  

 Наступною працею, яка стане у нагоді при вивченні адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні, є дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук І.І. 

Литвина на тему «Адміністративно-правове регулювання взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», успішно захищена у 2009 

році.  

 У цілому слід погодитись з тим, як І.І. Литвин визначив актуальність теми 

свого дослідження. Зокрема, він зазначив, що «у Конституції України офіційно 

закріплено дві системи влади на місцевому рівні: місцеві органи виконавчої влади 

та місцеве самоврядування. Дослідження проблеми організації і структурування 

публічної влади на місцевому рівні є одним з основних напрямів юридичної науки. 

Важлива увага при цьому приділяється вивченню співвідношення державного 
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управління й місцевого самоврядування, принципам, механізму та забезпеченню 

спільної діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування» [95, с. 1]. Слід всіляко вітати подібні праці.  

 Мету своєї роботи І.І. Литвин визначив як «виявлення найбільш оптимальної 

моделі взаємодії місцевих органів державної виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування в процесі здійснення управління; визначення змісту, основних 

напрямів і організаційно-правових форм їх спільної діяльності» [95, с. 2]. Відповідно 

до поставленої мети він сформулював дослідницькі завдання, які успішно вирішив 

при проведенні роботи над своєю дисертацією на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук.  

 У роботі І.І. Литвина привертає увагу пропозиція «як інструментальну 

категорію використовувати “місцеве управління”, що включає “місцеве 

самоврядування” і “місцеве (державне) управління”, здійснюване місцевими 

органами виконавчої влади, якими є місцеві державні адміністрації та територіальні 

підрозділи центральних органів виконавчої влади» [95, с. 4]. З цією пропозицією 

слід погодитись та підкреслити, що вона є надзвичайно важливою. Це пояснюється 

тим, що на нормативному рівні в Україні поки що існує визначення лише поняття 

«місцеве самоврядування». Як було згадано вище, поняття «місцеве управління», 

«місцеве державне управління» поки що не знайшли свого відображення у 

нормативно-правових актах, а спиратися на визначення вчених у цілому неможливо 

– адже поки що не випрацьована єдина позиція з цього питання. А тому слід 

погодитись з розробкою І.І. Литвина за сутністю, водночас підкресливши, що 

наведення авторської позиції з цього питання в авторефераті до його дослідження на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук значно полегшує сприйняття 

праці І.І. Литвина.  

 При опрацюванні поставленої перед собою мети І.І. Литвин охопив широке 

коло питань. Найбільш повно сукупність цих питань може бути охарактеризована 
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при ознайомленні з архітектонікою його дослідження. Робота складається з трьох 

розділів, кожен з яких поділено на підрозділи.  

 Перший розділ озаглавлено “Теоретико-правові засади діяльності місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування”. У цьому, багато в 

чому вступному, розділові, автор послідовно проаналізував історико-правові 

питання становлення публічної влади на місцевому рівні в Україні (починаючи з 

часів Київської Русі), після чого звернув свою увагу на сучасний стан 

досліджуваного інституту. У подальших підрозділах Розділу І І.І. Литвин приділив 

увагу місцевим органам виконавчої влади як суб’єктам реалізації державної 

політики, виконавчим органам місцевого самоврядування як суб’єктам виконавчо-

розпорядчої діяльності, а також розглянув поняття, сутність і види взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  

 У Розділі ІІ “Правове регулювання повноважень місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування як суб’єктів взаємодії” усі підрозділи 

присвячено різним аспектам компентеційної взаємодії органів місцевої державної 

влади та органів місцевого самоврядування. Так, автор окремо аналізує правові 

засади розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, після чого у центрі його уваги опиняється інститут 

делегованих повноважень у системі місцевих органів влади. Завершує Розділ ІІ 

підрозділ, присвячений контролю за виконанням делегованих та інших повноважень 

– а саме, підрозділ 2.3. “Контрольно-наглядова діяльність у процесі взаємодії між 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування”.  

 Розділ ІІІ “Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування” резюмує авторські напрацювання щодо предмету 

дисертаційного дослідження, а тому включає до свого змісту лише два підрозділи. У 

підрозділі 3.1. “Принципи взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування” І.І. Литвин, ґрунтуючись на напрацюваннях фахівців з 

теорії держави та права, адаптує загальновизнані принципи права до взаємодії 
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органів місцевої державної влади (на матеріалах місцевих органів виконавчої влади) 

та органів місцевого самоврядування. У підрозділі 3.2. “Форми і методи взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування” автор 

презентує науковій спільноті та практикам модель взаємодії між двома групами 

місцевих органів публічної влади.  

 У процесі дослідження І.І. Литвин доходить низки важливих висновків, які 

стануть у нагоді при аналізі адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні.  

 Так, І.І. Литвин запропонував уважати, що «взаємний зв'язок місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування очевидний, насамперед, 

тому, що в сукупності вони є органами публічної влади, які виконують загальну, 

єдину функцію – управління на місцевому рівні. Для ефективного здійснення цієї 

функції необхідна взаємна підтримка цих органів, узгодженість і єдина 

спрямованість їхніх дій. Отже, взаємодія, в аспекті досліджуваної проблеми, – це 

необхідний, об'єктивно зумовлений, законодавчо визначений взаємний зв'язок 

самостійних органів публічної влади; їхня взаємна підтримка; кооперація 

управлінських зусиль з метою здійснення узгодженого, дієвого й ефективного 

управління справами (питаннями) місцевого значення» [95, с. 15]. Це твердження є 

важливою вихідною позицією для дослідження аналізованого нами проблемного 

питання.  

Ще одним вагомим для аналізу адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні дослідженням 

є праця О.М. Алтуніної, яка розробляла тематику діяльності органів місцевого 

самоврядування щодо здійснення делегованих функцій та повноважень виконавчої 

влади.  

Слід повністю погодитись з тим, як вона аргументувала звернення до цієї 

теми: «у ході здійснення органами місцевого самоврядування делегованих функцій 

та повноважень виникає низка проблем адміністративно-управлінського та 
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матеріально-фінансового характеру, які ускладнюють їх практичне виконання. У той 

же час їх здійснення органами місцевого самоврядування є тим інструментом, за 

допомогою якого реалізуються всі завдання і функції держави, забезпечується 

реалізація та захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб на всій її 

території» [7, с. 1]. Варто зазначити, що автор узагальнила практичні проблеми у 

2009 році, але й зараз ці питання не вирішені, а проблеми залишаються актуальними 

і досі.  

О.М. Алтуніна сформулювала, щодо своєї праці, що «мета дисертаційного 

дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України 

та відповідних підзаконних нормативно-правових актів, узагальнення практики їх 

реалізації визначити теоретико-правові засади діяльності органів місцевого 

самоврядування щодо здійснення делегованих функцій та повноважень виконавчої 

влади, надати науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо їх 

удосконалення» [7, с. 2]. Слід зазначити, що вона успішно вирішила поставлені 

перед собою дослідницькі задачі (до числа яких автор уважала належними надання 

розгорнутої характеристики конституційних засад місцевого самоврядування, 

адміністративно-правових засад цього інституту, пошук місця аналізованого 

інституту у системі інститутів держави, принципи взаємовідносин між органами 

виконавчої влади на загальнодержавному та на місцевому рівні та органами 

місцевого самоврядування тощо). В результаті проведеного дослідження О.М. 

Алтуніна дійшла низки важливих для сучасної науки адміністративного права та 

практики державотворення висновків та пропозицій.  

У контексті нашого дослідження вагомими та значущими вбачаються такі 

розробки О.М. Алтуніної.  

По-перше, це те, що в її дослідженні значну увагу приділено питанням 

загального характеру. Понад усе це питання щодо правової природи та сутності 

інституту місцевого самоврядування. Воно є надзвичайно дослідженим у сучасній 

юридичній літературі, однак, авторці вдалося додати важливих аргументів на 
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користь того, що у системі органів публічної влади органи місцевого 

самоврядування займають важливе місце, яке є самостійним та здебільшого 

незалежним від органів державної влади. Важливим є зроблений О.М. Алтуніною 

висновок, що «місцеве самоврядування є специфічною, самостійною та незалежною 

від держави формою публічної влади, що має властиві лише їй специфічні ознаки» [7, 

с. 3]. 

По-друге, з точки зору дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні представляє 

інтерес те, як О.М. Алтуніна охарактеризувала систему правового регулювання 

діяльності органів місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих функцій 

та повноважень виконавчої влади.  

Зокрема, авторкою зазначається, що «розгляд системи правового регулювання 

діяльності органів місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих функцій 

та повноважень виконавчої влади, основою якого були обрані нормативні акти, які 

регулюють вказані питання, дозволив класифікувати їх за такими критеріями:  

1) за юридичною силою:  

а) закони та інші законодавчі акти, які регулюють здійснення органами 

місцевого самоврядування делегованих функцій та повноважень виконавчої 

влади;  

б) підзаконні нормативні акти з цих питань;  

2) за сферою їх дії:  

а) загальнодержавні;  

б) локальні;  

3) за предметом правового регулювання: ті, які стосуються:  

а) загальних програмних чи концептуальних питань (наприклад, 

постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських 

слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого 
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самоврядування»; Указ Президента України «Про державну підтримку 

розвитку місцевого самоврядування в Україні»);  

б) матеріального і фінансового забезпечення виконання (реалізації) 

делегованих функцій та повноважень;  

в) контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування 

делегованих повноважень органів виконавчої влади;  

г) взаємодії та координації під час здійснення органами місцевого 

самоврядування делегованих функцій та повноважень виконавчої влади;  

д) підстав, порядку та організації здійснення органами місцевого 

самоврядування конкретних делегованих їм функцій та повноважень;  

е) відповідальності органів місцевого самоврядування за здійснення 

делегованих функцій та повноважень виконавчої влади» [7, с. 10-11]. 

Слід віддати належне розробкам О.М. Алтуніної та наголосити на тому, що 

вони можуть слугувати підставою для подальших наукових дискусій.  

Наприклад, навряд чи слід в межах одної класифікації вести мову і про 

нормативні акти, що регулюють загальні програмні чи концептуальні питання 

(здебільшого це Концепції, Програми розвитку тощо), та про нормативно-правові 

акти, якими здійснюється поточна регламентація функціонування органів місцевого 

самоврядування у цілому та у частині виконання ними делегованих повноважень 

зокрема (пункти б) – е) останньої з наведених класифікацій).  

По-третє, представляє інтерес те, як О.М. Алтуніна дослідила проблемні 

питання контролю органів державної влади за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень.  

 Навряд чи слід погодитись з тим, що доцільно було формулювати та 

пропонувати для введення у науковий обіг визначення поняття «контроль за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих функцій та 

повноважень виконавчої влади». Думається, що у ньому немає потреби, та що навряд 
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чи доцільно відмежовувати цей вид контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування від інших видів такого контролю. 

 Крім того, у законодавстві відсутнє визначення поняття «контроль за здійсненням 

органами місцевого самоврядування функцій та повноважень», у науковій літературі 

немає єдиної думки щодо того, як саме слід визначати такий контроль. А за 

відсутністю загального (родового) визначення навряд чи доцільно пропонувати 

спеціальне (видове) визначення.  

О.М. Алтуніна запропонувала уважати, що «контроль за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих функцій та повноважень виконавчої влади 

визначено як діяльність уповноважених суб’єктів публічної влади щодо перевірки 

відповідності виконання (реалізації) таких функцій та повноважень установленим 

законодавством та відповідними підзаконними актами приписам, отримання 

інформації про фактичний стан справ на підконтрольних об’єктах, виявлення 

позитивного досвіду та прорахунків у цій сфері, надання практичної допомоги та 

відповідного реагування на виявлені порушення» [7, с. 14]. Як вже було зазначено, 

навряд чи на сучасному етапі розвитку науки адміністративного права існує 

необхідність у цій дефініції.  

Однак, слід звернути увагу, особливо у контексті дослідження 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, на те, як ретельно О.М. Алтуніна проробила усі основні 

аспекти вищезгаданого виду контроля.  

Слід всіляко вітати той підхід, який вона для цього обрала – а саме, суб’єктний 

підхід. Так, авторкою «усіх суб’єктів контролю за здійсненням органами місцевого 

самоврядування делегованих функцій та повноважень виконавчої влади об’єднано у 

дві групи:  

1) ті, які здійснюють державний контроль;  

2) ті, які здійснюють громадський (муніципальний, його ще називають 

внутрівідомчим) контроль» [7, с. 11]. 
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Тут вбачається певне протиріччя з тим, що другий вид контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих функцій та 

повноважень виконавчої влади О.М. Алтуніна іменує «громадським» - у той час, як у 

Розділі І свого дослідження вона віднесла органи місцевого самоврядування не до 

громадських органів, а до органів публічної влади.  

Також, навряд чи варто було застосовувати прикметник «муніципальний» - 

адже в Україні відсутні муніципалітети у своєму класичному розумінні. Обравши 

суб’єктний підхід до аналізу контролю, О.М. Алтуніна мала б дотримуватися 

нормативного тезаурусу та доктринального тезаурусу, - у яких по відношенню до 

України не йдеться про «муніципальні органи». Тим більше, що вона наводить також 

і групи суб’єктів, які здійснюють цей контроль, і у назвах цих суб’єктів не 

застосовується прикметник «муніципальний»:  

«Суб’єкти першої групи здійснюють парламентський, президентський, 

урядовий, спеціалізований та судовий контроль.  

Суб’єктами громадського контролю (муніципального, внутрівідомчого) є 

окремі органи місцевого самоврядування, їх структурні підрозділи та їх керівники, а 

також окремі громадяни та їх об’єднання певної територіальної громади» [7, с. 11]. 

 Таким чином, слід всіляко рекомендувати не оминати увагою розробки О.М. 

Алтуніної при здійсненні адміністративно-правових досліджень інституту місцевого 

самоврядування в Україні.  

 У контексті дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні у частині 

функціонування цієї системи важливим є питання надання адміністративних послуг 

членам територіальних громад. З цієї точки зору стала у нагоді дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук С.Л. Дембіцької на тему 

«Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг населенню України 

органами місцевого самоврядування». Попри те, що ця робота була успішно 

захищена у 2010 року, тобто є доволі давньою, але вона залишається актуальною.  
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 Авторка визначила, що «мета дослідження полягає у встановленні сутності 

правових засад діяльності органів місцевого самоврядування з надання 

адміністративних послуг населенню України, а також виробленні конкретних 

пропозицій щодо вдосконалення діючих нормативних актів і підвищення рівня їх 

ефективності у вказаній сфері застосування» [63, с. 2]. Акцент, який зроблено на 

правових засадах діяльності органів місцевого самоврядування, робить цю працю 

важливою для врахування при здійсненні адміністративно-правових досліджень 

системи органів місцевого самоврядування в Україні.  

 С.Л. Дембіцька настільки ґрунтовно підійшла до питання, яке обрала в якості 

предмета своєї дисертаційної роботи, що здійснила не лише правове, але й 

лінгвістичне дослідження надання адміністративних послуг населенню – зокрема, 

підрозділі 1.1. її праці озаглавлено „Лінгвістично-юридичні аспекти пояснення 

надання адміністративних послуг населенню України органами місцевого 

самоврядування”. Такі праці слід всіляко вітати – адже саме «на стиці» різних наук 

можна знайти цікаві ідеї для подальшого удосконалення чинного законодавства 

України.  

 Слід підтримати авторську логіку і у тому, що другий підрозділ першого 

розділу її дослідження має аксіологічне навантаження – у ньому йдеться про 

принципи формування і надання адміністративних послуг населенню України 

органами місцевого самоврядування. С.Л. Дембіцька побудувала аксіологічний 

аналіз методологічно грамотно, - вона почала з дослідження відповідних 

конституційних принципів, після чого звернулась до напрацювань фахівців з інших 

галузей права. Щоправда, вона веде мову про конституційні, галузеві та спеціальні 

(відомчі) принципи, і назви класифікаційних груп принципів не можна визнати 

повністю доречними.  

 Так, конституційне право є одною з галузей права України, а тому не дуже 

зрозуміло, що мається на увазі під «конституційними та галузевими принципами» 

(ймовірно, авторка мала на увазі принципи галузі конституційного права та 
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принципи досліджуваної нею галузі адміністративного права, але це доречно було б 

уточнити). Також не дуже сучасним вбачається посилання на «відомчі» принципи – 

адже вже протягом тривалого часу відомств в Україні немає.  

Важливим є те, як С.Л. Дембіцька охарактеризувала (вперше в українській 

юридичній літературі) послідовність надання і отримання послуг споживачами. На її 

думку, ця послідовність «передбачає, що:  

1) надання послуг з боку органів виконавчої влади має бути спрямоване на 

задоволення потреб особи і суспільства;  

2) регулювання соціальних процесів держава має здійснювати лише з 

урахуванням інтересів усього суспільства;  

3) має бути забезпечений вибір громадян за своїм бажанням послуг, що 

надаються як платні чи безкоштовні;  

4) надавати адміністративні послуги населенню України органи місцевого 

самоврядування повинні безпосередньо у місцях їх проживання та праці» [63, с. 7]. 

Врахування цього при здійсненні адміністративно-правових досліджень 

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

важливо врахувати ті недоліки, які авторка виявила в аналізованій сфері. Слід 

зазначити, що С.Л. Дембіцька дуже ретельно опрацювала цю проблему. Вона 

формулює відповідні узагальнення у двох частинах свого дослідження.  

По-перше, С.Л. Дембіцька запропонувала уважати, що «основними причинами, 

які негативно впливають на здійснення повноважень, є:  

- недостатнє оптимальне формування і функціонування окремих підсистем 

органів місцевого самоврядування;  

- загальний зміст завдань, які стоять перед органами місцевого самоврядування, 

та відсутність конкретизованої відповідальності посадових осіб вказаних органів за 

неналежну, а в деяких випадках і протиправну реалізацію повноважень у сфері 

надання адміністративних послуг» [63, с. 8]. 
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По-друге, авторка приділила увагу дослідженню «умов, які негативно 

впливають на порядок надання адміністративних послуг споживачам. До них слід 

віднести: 

- політичну нестабільність у державі;  

- розбалансовану діяльність економіки на загальному та місцевому рівнях;  

- недостатнє фінансове забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування;  

- недостатній рівень інформованості населення держави про існуючі види 

послуг;  

- збирання різного роду матеріалів, документів, дозволів та інше для 

підтвердження права споживача на отримання послуги» [63, с. 10-11]. 

 Резюмуючи, слід зазначити, що С.Л. Дембіцька надзвичайно ретельно 

опрацювала обрану тему та сформулювала належне теоретичне підґрунтя для 

подальших наукових дискусій та для подальшого удосконалення чинного 

законодавства України у цій сфері.  

 Наступним важливим для дослідження адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні з 

точки зору його теоретичного підґрунтя є праця В.В. Мамочка – дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Адміністративно-

правові гарантії місцевого самоврядування в Україні». Хоча ця робота була успішно 

захищена у 2010 році, висновки та пропозиції автора є актуальними і майже через 10 

років.  

 Здавалося б, що питання гарантування місцевого самоврядування в Україні не 

мають відношення до того, як саме побудована система органів місцевого 

самоврядування, як здійснюється її адміністративно-правове регулювання. Однак, це 

не так. Органи місцевого самоврядування є органами публічної влади, та не 

належать до числа органів державної влади. А отже, взаємодія між цими двома 

органами двох видів публічної влади є надзвичайно важливою.  
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 З одного боку, саме від нормотворчої активності органів державної влади 

залежить не тільки номенклатура та ефективність гарантій діяльності органів 

місцевого самоврядування, але й підхід до місцевого самоврядування, до його 

існування та ступеня його незалежності у країні.  

 З іншого боку, органи місцевого самоврядування отримують організаційну, 

правову, матеріально-фінансову самостійність, та не мають зловживати нею. Тобто, 

при своєму функціонуванні органи місцевого самоврядування мають завжди діяти «з 

оглядкою» на те, що вони діють на території певної країни.  

 Все це враховано автором, який при обґрунтуванні актуальності теми свого 

дослідження справедливо відзначив, що «для забезпечення самостійності місцевого 

самоврядування, ефективності його діяльності в частині розв’язання завдань 

місцевого значення держава зобов’язана створити певні умови, гарантії. Такі гарантії 

пов’язують зі створенням правових, організаційних і матеріально-фінансових умов 

для діяльності населення з вирішення питань місцевого значення. Ідеться передусім 

про організаційну захищеність місцевого самоврядування, розкриття змісту якої дає 

можливість визначити поняття організаційної самостійності місцевого 

самоврядування, простежити його генезис» [103, с. 2]. Слід повністю погодитись з 

авторською думкою.  

 Також, відповідні положення відображені і у меті дослідження В.В. Мамочка, 

якою «дисертант вважає аналіз теоретичних положень, на яких базується процес 

створення адміністративних гарантій місцевого самоврядування, забезпечення його 

ефективного функціонування в сучасній Україні, а також на перспективу» [103, с. 4]. 

 У цьому дисертаційному дослідженні привертає увагу те, як автор визначив 

його центральне поняття - поняття «адміністративні гарантії місцевого 

самоврядування». Традиційно для монографічних досліджень у національній науці, 

автор сформулював його дефініцію. У цьому випадку слід погодитись з тим, що це є 

виправданим. Однак, сама дефініція викликає низку зауважень.  



40 
 

 В.В. Мамочка уважає, що «адміністративні гарантії місцевого самоврядування 

– це встановлені законом та підзаконними нормативно правовими документами, 

актами територіальної громади, їх органів засоби безпосереднього забезпечення і 

правильного застосування норм права в галузі місцевого самоврядування» [103, с. 4]. 

Варто зауважити, що у цьому визначенні немає нічого такого, що б свідчило саме 

про «адміністративність» цих гарантій.  

 Так, якщо замінити прикметник «адміністративний» на прикметник 

«конституційний», навряд чи дефініція стане невірною:  

 «конституційні гарантії місцевого самоврядування – це встановлені законом та 

підзаконними нормативно правовими документами, актами територіальної громади, 

їх органів засоби безпосереднього забезпечення і правильного застосування норм 

права в галузі місцевого самоврядування».  

 Замість прикметника «конституційний» могли би бути прикметники 

«фінансовий», «бюджетний» тощо. Отже, при подальших дослідженнях 

адміністративних гарантій місцевого самоврядування це визначення потребуватиме 

уточнення та доповнення.  

 Слід підкреслити, що в якості основної класифікації адміністративних гарантій 

місцевого самоврядування В.В. Мамочка обрав такий, що базується на змістовному 

підході, поділ цих гарантій на нормативно-правові та організаційно-правові. До 

числа перших він запропонував уважати належними «систему правових норм, а 

саме: конституційно-правові норми, законодавчі норми, підзаконні нормативно-

правові гарантії, міжнародно-правові засади та локальні нормативно-правові 

документи», а до числа других – «систему суб’єктів місцевого самоврядування, 

уповноважених здійснювати повноваження місцевого самоврядування» [103, с. 17]. 

Попри те, що такий підхід є класичним, він також є надзвичайно поширеним в 

українській юридичній літературі. Ймовірно тому у праці В.В. Мамочка не дуже 

багато корисних теоретичних висновків та пропозицій. Її основна цінність на момент 
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успішного публічного захисту полягала у правотворчих пропозиціях автора, 

більшість з яких зараз є доволі застарілими, а тому – недостатньо актуальними.  

 Стали у нагоді висновки та пропозиції, зроблені А.А. Казанчаном при 

дослідженні теми «Правозастосувальна діяльність органів місцевого 

самоврядування: питання теорії та практики». Свої висновки та пропозиції він 

виклав у дослідженні – дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук, яке було успішно захищено у 2005 році.  

 Перше, що привертає увагу у цій праці – це вагоме теоретичне підґрунтя, яке 

вона утворює для поточних досліджень адміністративно-правових питань 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні у цілому та 

органів місцевого самоврядування в Україні зокрема. І це незважаючи на то, що з 

моменту завершення написання роботи минуло вже 15 років. Так, «наукова новизна 

одержаних результатів полягає, насамперед, у тому, що в роботі дістали подальший 

розвиток питання правозастосувальної діяльності з урахуванням змін, які відбулись 

у зв’язку із започаткуванням в Україні місцевого самоврядування. Уперше після 

створення системи місцевого самоврядування теоретичні та практичні аспекти 

застосування права органами і посадовими особами місцевого самоврядування були 

піддані комплексному правовому аналізу» [74, с. 4]. Таким чином, причиною 

постійної уваги до напрацювань А.А. Казанчана є те, що він обрав новий для науки 

адміністративного права аспект регламентації функціонування органів місцевого 

самоврядування, та що він приділив значну увагу його теоретичному опрацюванню.  

 Наприклад, в межах цього вектору дослідження автором «обґрунтовано 

визначення місцевого самоврядуванням як особливого виду соціального управління 

(місцевого управління), в якому суб’єктами управління виступають територіальні 

колективи та їх органи, що наділені повноваженнями щодо прийняття управлінських 

рішень з питань місцевого значення, управлінський вплив яких поширюється на 

територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Зроблено 

висновок, що утворення системи місцевого самоврядування і передача (делегування) 
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йому державою владних функцій щодо вирішення питань місцевого значення 

покликано необхідністю підвищення керованості, ефективності управління на 

місцевому й регіональному рівнях, досягненням оптимального поєднання 

централізації та децентралізації управління, деконцентрації, делегування і передачі 

максимально можливого обсягу функцій управління на якомога нижчий рівень 

управління, що, в свою чергу, забезпечить реальне наближення управління до 

населення» [74, с. 10]. Усі ці напрацювання стали у нагоді при осмисленні 

адміністративно-правового регулювання сучасної системи органів місцевого 

самоврядування в Україні.  

 По-друге, у роботі А.А. Казанчана привертає увагу її тісний зв'язок з 

практикою. Так, автором було «проведено анкетування посадових осіб органів 

місцевого самоврядування м. Херсона та Херсонської області з різних аспектів їх 

правозастосувальної діяльності. В ньому взяли участь понад 200 респондентів (вісім 

потоків), які навчалися в Херсонському центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, 

керівників державних підприємств та установ» [74, с. 12]. Варто відзначити, що 

далеко не кожна дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук має настільки вагоме практичне підґрунтя. Як правило, метод анкетування 

застосовується вкрай рідко.  

 Слід відзначити, що «на підставі опитування, бесід і анкетування посадових 

осіб органів місцевого самоврядування були визначені фактори, які найбільше 

впливають на процедуру та результати їх правозастосувальної діяльності, серед 

яких: законодавче, матеріально-технічне, фінансове, кадрове, інформаційне 

забезпечення правозастосувальної діяльності та професійна підготовка працівників, 

а серед найменш впливових факторів були визначені: психологічний мікроклімат у 

колективі й наукове, інноваційне забезпечення їх правозастосувальної діяльності» 

[74, с. 11]. Усі ці позиції стали «вихідними точками» для висновків та пропозицій, 

які А.А. Казанчан виклав у своєму дисертаційному дослідженні.  
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 У контексті напрацювань А.А. Казанчана привертають увагу праці тих 

фахівців з адміністративного права, які звертались до питань служби в органах 

місцевого самоврядування.  

 Перш за все, слід відмітити дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук Ю. П. Битяка на тему «Державна служба в Україні: проблеми 

становлення, розвитку та функціонування», яка була успішно захищена у 2006 році. 

Попри те, що з тих пір було оновлено законодавство про державну службу (замість 

чинного на період захисту дисертаційного дослідження Закону України від 16 

грудня 1993 року «Про державну службу», дивись [148] зараз чинним є 

однойменний Закон України від 10 грудня 2015 року, дивись [147]), теоретична 

частина цієї праці залишається надзвичайно корисною.  

 У контексті дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні варто 

відзначити, що Ю.П. Битяк – попри назву свого дисертаційного дослідження – 

приділив увагу обом видам публічної служби в Україні, а не тільки державній 

службі. Зокрема, одним з наукових завдань його дослідження було «визначити 

шляхи підвищення ефективності державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування» [26, с. 4], а об’єктом дисертаційного дослідження стали «суспільні 

відносини, які виникають у сфері державної служби – самостійного інституту 

адміністративного права та служби в органах місцевого самоврядування» [26, с. 4].  

 На користь наведеного вище спостереження свідчить також і те, як Ю.П. 

Битяк визначив предмет свого дисертаційного дослідження. На його думку, предмет 

становили «теоретико-методологічні засади, правові основи та особливості 

функціонування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування» 

[26, с. 5]. Також, важливим при рекомендації цієї роботи для дослідників 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні стало і те, що про органи місцевого самоврядування 

згадується при визначенні наукової новизни висновків та пропозицій автора. В 
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авторефераті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

зазначено, що «наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є однією з перших робіт, в якій комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджені 

проблемні питання організації і правового забезпечення державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування в Україні та сформульоване авторське 

бачення шляхів їх вирішення, вирішена важлива наукова проблема, суть якої полягає 

в опрацюванні на основі теоретичних узагальнень та нових підходів до 

реформування державно-правових інституцій і оновлених уявлень про культуру 

управлінської діяльності, що сформульовані в політико-правових документах, 

концептуальних засад організації і правового забезпечення інституту державної 

служби, яка є важливою складовою сучасного державного будівництва, здійснює 

свій вплив на вирішення завдань і функцій держави» [26, с. 5-7]. 

 Нарешті, сам дослідник – академік Ю.П. Битяк – вказав на те, що у його роботі 

було здійснено «дослідження місця і значення служби в органах місцевого 

самоврядування як виду публічної служби для вирішення загальнодержавних і 

місцевих питань та визначення загальних її рис з державною службою, особливостей 

та напрямів законодавчого регулювання» [26, с. 7]. 

 Ще одним фахівцем з адміністративного права, який опрацьовував питання 

служби в органах місцевого самоврядування, є О.І. Бедний. Він досліджував це 

питання на монографічному рівні та присвятив йому наукову працю – дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-

правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні»; робота була 

успішно захищена у 2003 році.  

 Як сформулював О.І. Бедний, «мета дисертаційного дослідження полягає в 

тому, щоб на підставі аналізу чинного законодавства, наукових розробок, 

вітчизняного і зарубіжного досвіду визначити закономірності, тенденції 

організаційного та адміністративно-правового забезпечення служби в органах 
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місцевого самоврядування, розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо 

ефективної організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні та 

підвищення результативності і ефективності здійснення управлінських функцій в 

органах місцевого самоврядування» [25, с. 7]. Виходячи з цього очевидно, що у 

роботі міститься багато інформації про чинний стан адміністративно-правового 

регулювання служби в органах місцевого самоврядування.  

 І дійсно – на підставі Закону України від 7 червня 2001 року «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» [157] автором було «визначено службу в 

органах місцевого самоврядування як самостійний вид публічної служби, що у 

сучасний період переживає становлення у зв’язку з формуванням правової системи 

України та її розвитком як демократичної держави» [25, с. 4], «запропоновано 

класифікацію посад службовців органів місцевого самоврядування у залежності від 

ступеня та рівня адміністративно-правового регулювання; запропоновано 

класифікацію та наведено ознаки способів заміщення посад в органах місцевого 

самоврядування» [25, с. 5], а також «отримано висновки про недостатнє 

адміністративно-правове регулювання організації служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні; запропоновано шляхи адміністративно-правового 

забезпечення організації служби, спрямовані на її вдосконалення з урахуванням 

вітчизняного та зарубіжного досвіду» [25, с. 5]. Слід, однак, зауважити, що 

більшість цих напрацювань втратила актуальність у зв’язку з набуттям чинності 

нової редакції Закону України «Про державну службу», а також у зв’язку з 

законопроектними роботами у частині оновлення Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування».  

 Залишається актуальною лише та частина праці О.І. Бедного, у якій йдеться 

про теоретичні питання, пов’язані зі службою в органах місцевого самоврядування, а 

також про аксіологічні аспекти цієї служби. Так, автор справедливо констатує, що 

«дослідження сутності служби в органах місцевого самоврядування дозволяє 
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запропонувати подальший розвиток системи принципів служби з метою 

забезпечення її ефективної організації та здійснення:  

- верховенство права та законність;  

- пріоритет прав і свобод людини;  

- самостійність кадрової політики в органах місцевого самоврядування;  

- рівний доступ громадян до служби з урахуванням ділових якостей та 

професійної підготовки;  

- професіоналізм та компетентність службовців;  

- підконтрольність та підзвітність службовців та їх відповідальність за 

невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;  

- правова та соціальна захищеність» [25, с. 13].  

Слід повністю погодитись з цим висновком, а на сучасному етапі цей перелік 

може бути навіть розширено з урахуванням стану чинного законодавства України 

про публічну, у т.ч. і про державну, службу.  

Доволі багато уваги присвятила державній службі (інколи водночас йдеться 

про службу в органах місцевого самоврядування) професор Л.Р. Біла-Тіунова 

(дивись, наприклад, [28;27;30;29;31]). А також слід відмітити таку, що вже стала 

класичною, працю І.М. Пахомова, яка вийшла друком ще за радянських часів [126]. 

 Наприкінці слід зазначити про праці, які стали у нагоді при дослідженні 

окремих аспектів адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні.  

 Так, низка праць присвячена окремим елементам системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, - наприклад, представницьким органам, органам міського 

самоврядування тощо. З-поміж цих досліджень ще одною працею, яку слід 

враховувати при проведенні адміністративно-правових досліджень регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, стала 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук М.М. Добкіна 

на тему «Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад».  
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Як визначено у роботі, «мета дисертаційного дослідження полягає у 

всебічному вивченні цілісної моделі інституту виконавчих органів міських рад у 

системі місцевого самоврядування України, розробці теоретико-прикладних питань 

організації діяльності цих органів з огляду на їх важливість з точки зору 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів територіальної громади міста» [66, с. 

3]. Автором зазначено, що «наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, 

що вперше у вітчизняній юридичній науці на теоретичному рівні комплексно 

досліджено адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад, 

визначено шляхи його вдосконалення» [66, с. 5]. Таким чином, важливим є 

врахування цих напрацювань при розробці напрямів подальшого удосконалення 

адміністративно-правового регулювання органів міського самоврядування (хоча слід 

наголосити на тому, що більшість висновків та пропозицій М.М. Добкіна можуть 

бути застосовані не тільки для подальшого удосконалення адміністративно-

правового регулювання органів міського самоврядування зокрема, але й для 

подальшого удосконалення адміністративно-правового регулювання органів 

місцевого самоврядування у цілому).  

 Ще одною групою праць, які стали у нагоді при дослідженні питань 

подальшого удосконалення адміністративно-правового регулювання органів 

міського самоврядування в Україні, стали праці, присвячені місцевим державним 

адміністраціям. Як відомо, районні та обласні ради не мають своїх виконавчих 

органів і досі. Поки що відповідні повноваження продовжують виконувати місцеві 

державні адміністрації у районах та областях. А тому дослідження особливостей 

формування та функціонування цих органів дотичні до цієї теми.  

 Одним з прикладом монографічних досліджень у цьому напрямі є робота О.М. 

Соловйової на тему «Організаційно-правові засади формування та діяльності 

відділів та управлінь місцевої державної адміністрації» - дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук.  
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Варто зауважити, що «мета дисертаційного дослідження полягає у 

комплексному розгляді теоретичних і практичних проблем функціонування відділів 

та управлінь місцевої держадміністрації і характеристиці основних елементів їх 

правового статусу [188, с. 3]. Розробки О.М. Соловйової привертають увагу тому, 

що її робота «є одним з перших комплексних досліджень проблем формування та 

діяльності відділів та управлінь місцевих державних адміністрацій в умовах 

незалежної, правової держави України, в якому на теоретичному рівні 

проаналізовано правовий статус відділів та управлінь як місцевих органів 

державного управління, їх сутність, порядок формування, організаційну структуру, 

компетенцію, форми та методи діяльності» [188, с. 5]. Ще раз слід наголосити, що 

місцеві державні адміністрації не входять до системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, однак надзвичайно тісно взаємодіють з ними.  

 Ще одною дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук, яка стане у нагоді при аналізі адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, є праця Т.О. 

Карабін на тему «Співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування: теоретичні та практичні питання», 2007 рік.  

 Починаючи зі Вступу до дослідження, одразу привертає позитивну увагу 

комплексність того підходу, який обрала Т.О. Карабін. Вона зазначила, що 

«забезпечення належної організації державного управління та місцевого 

самоврядування є основоположною умовою функціонування демократичних країн. 

Здійснення реформування у зазначеному напрямку включає як трансформацію 

вищих та центральних, так і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування» [75, с. 1]. Слід підкреслити, що мало хто з дослідників проблем 

взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування 

звертав увагу також і на загальнодержавні органи публічної влади. Це є значною 

перевагою роботи Т.О. Карабін.  
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 Метою свого дисертаційного дослідження авторка визначила «поглиблення 

теоретичних засад і обґрунтування засобів нормативно-правового опосередкування 

співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування <…>, що відповідатиме вимогам державотворчих 

процесів сучасної України» [75, с. 1]. Відповідно до цієї мети сформульовані наукові 

завдання дослідження, при вирішенні кожного з яких Т.О. Карабін сформулювала 

висновок чи пропозицію, яким притаманна наукова новизна.  

 До числа найбільш важливих висновків та узагальнень авторки, які слід 

рекомендувати застосовувати як методологічне підґрунтя при дослідженні 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, слід віднести наступні.  

 По-перше, Т.О. Карабін аргументувала «доцільність запровадження в 

науковому та нормативному обігу поняття орган публічної влади як родового 

(узагальнюючого) стосовно понять органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, уточнено співвідношення цих понять з виокремленням їх спільних і 

відмінних рис» [75, с. 4]. Слід повністю погодитись з релевантністю такого підходу 

та з його доцільністю.  

 По-друге, варто наголосити на тому, як методологічно грамотно авторка 

підійшла до дослідження компетенційних питань місцевих органів публічної влади. 

Вона спочатку продемонструвала термінологічний арсенал, надавши визначення 

кожному з понять, які застосовуються, потім окреслила принципи, на основі яких 

повинен здійснюватися процес розмежування повноважень досліджуваних органів. 

Лише після цього Т.О. Карабін перейшла до більш практичних проблем. Слід 

додати, що «принципами, на основі яких повинен здійснюватися процес 

розмежування повноважень досліджуваних органів, є забезпечення верховенства 

права, раціонального поєднання загальнодержавних, регіональних і місцевих 

інтересів, економічно та соціально необхідного і достатнього рівня децентралізації в 

умовах унітарної держави, ефективність здійснення повноважень, визначення меж 
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делегування повноважень на засадах субсидіарності, раціонального поєднання 

галузевих та функціональних засад управління» [75, с. 9-10]. Варто погодитись з цим 

переліком, наведеним Т.О. Карабін, та рекомендувати її розробки усім фахівцям з 

адміністративного права, які досліджують інститут місцевого самоврядування.  

 Ще одною дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук, яка стане у нагоді при аналізі адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, є праця А.А. 

Манжули на тему «Державне управління на місцевому рівні: адміністративно-

правовий аспект».  

 А.А. Манжула визначив, що «метою даної роботи є комплексне, системне 

дослідження проблемних питань організації управління з боку місцевих державних 

адміністрацій та відповідних територіальних структурних підрозділів центральних 

органів виконавчої влади як суб’єктів управлінської вертикалі» [104, с. 2]. А отже, у 

дисертаційному дослідженні майже не приділяється увага питанням створення та 

функціонування органів місцевого самоврядування самих по собі. Автор звертається 

до них лише у контексті їхньої взаємодії з органами державного управління на 

місцевому рівні (тобто, у контексті їхньої взаємодії з місцевими державними 

адміністраціями та з територіальними структурними підрозділами центральних 

органів виконавчої влади). Такий підхід слід визнати методологічно обґрунтованим 

та науково вірним. Адже А.А. Манжула веде мову про розгляд «взаємовідносин двох 

центрів публічної влади на місцях – органів місцевої виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування» [104, с. 3]. Варто погодитись з його точкою зору на це 

питання.  

 Робота А.А. Манжули представляє інтерес для дослідників адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні у тих частинах, у яких у ній: 

- «дістало подальшого розвитку дослідження проблем взаємодії місцевих 

органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування;  
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- дістав подальшого розвитку аналіз співвідношення компетенції і сфери 

впливу органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування" [104, с. 4]. 

 Компетенцію органів місцевого самоврядування та місцевих державних 

адміністрацій і досі остаточно чітко не розмежовано, а проблематика делегованих 

повноважень завжди займає чільне місце у концептуальних документах органів 

державної влади про адміністративну реформу, про напрями її реалізації, про плани 

її здійснення. А тому слід рекомендувати цю монографічну працю при дослідженні 

згаданих питань.  

Резюмуючи, слід зазначити, що питання адміністративно-правової 

регламентації системи органів місцевого самоврядування поки що не аналізувались 

на монографічному рівні по відношенню до України. Незважаючи на це, фахівцями з 

адміністративного права створений належний теоретичний базис для таких 

досліджень.  

 

1.2 Правове регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні в інших галузевих дослідженнях 

 

Фахівці з адміністративного права доволі часто звертають увагу на питання, 

пов’язані з правовим регулюванням функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. Водночас, слід віддати належне і висновкам та 

пропозиціям, які сформульовані фахівцями з інших галузевих наук. Місцеве 

самоврядування є складним та багатомірним явищем, а отже, навряд чи можливо 

дослідити його повно та всебічно лише в межах науки адміністративного права. 

Стають у нагоді розробки фахівців з економічних наук, з політичних наук, з 

державного управління. Що ж до юридичних наук, то важливими є висновки та 

пропозиції, сформульовані фахівцями з фінансового права, трудового права, теорії 

держави і права, але найбільше – з конституційного права.  
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Може здаватися, що дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні можна 

ґрунтувати лише на напрацюваннях фахівців з адміністративного права, а 

ознайомлення з розробками конституціоналістів є недостатньо доцільним.  

 Тим не менш, таке твердження було б хибним.  

 По-перше, Конституція України 1996 року є основним джерелом 

адміністративного права. З цього питання О.В. Константий, який на монографічному 

рівні досліджував джерела адміністративного права України, узагальнив, що 

«Конституція України є головним джерелом адміністративного права, тому що:  

по-перше, закріплює систему органів виконавчої влади;  

по-друге, у ній матеріалізуються принципи державного управління;  

по-третє, встановлюються права і обов’язки громадян в управлінській сфері;  

по-четверте, має вищу юридичну силу;  

по-п’яте, конституційні положення є базою для інших джерел права» [83, с. 

10]. 

Відповідно, і всі акти Конституційного Суду України як єдиного органу 

конституційної юрисдикції (особливо ті, у яких він здійснює тлумачення положень 

Основного Закону), і вся конституційна доктрина є надзвичайно важливими для 

галузі адміністративного права України, так само як і для адміністративно-правової 

науки.  

По-друге, фахівці з адміністративного права, чиї праці було проаналізовано 

вище, віддають належне і нормам галузі конституційного права, і розробкам 

фахівців-конституціоналістів. Так, О.М. Алтуніною при визначенні наукової 

новизни її дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на 

тему «Діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих 

функцій та повноважень виконавчої влади» (спеціальність 12.00.07 - адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право) зазначено, що у роботі 

«удосконалено визначення співвідношення конституційних та адміністративно-
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правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні, особливість якого 

полягає в тому, що конституційні засади є основою для адміністративно-правових 

засад, які розвивають, деталізують і конкретизують конституційні норми» [7, с. 3-4]. 

Слід повністю погодитись з тим, як дослідниця визначила співвідношення між 

конституційною та адміністративною площиною у наукових галузевих 

дослідженнях.  

Ще одним прикладом може слугувати фрагмент з дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук А.А. Казанчана на тему 

«Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування: питання теорії 

та практики», успішно захищеної за спеціальністю 12.00.07.  

Автор починає свою працю (тобто, обґрунтовує актуальність обраної теми 

дослідження) так: «За роки незалежності України сталися кардинальні зміни у всій 

системі територіальної організації влади. Відбувся відхід від радянської 

централізованої піраміди влади, отримала конституційне закріплення нова модель 

організації влади, що базується на принципах демократії, верховенства права, 

розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки, визнання та 

гарантованості місцевого самоврядування. Одним із найважливіших завдань 

конституційної реформи є розбудова незалежної, суверенної, демократичної, 

соціальної і правової держави, реформування механізму управління на 

регіональному та місцевому рівнях, встановлення належного балансу 

загальнодержавних та місцевих інтересів, розвиток системи місцевого 

самоврядування, забезпечення надійного матеріального, фінансового, кадрового, 

інформаційного та іншого ресурсного забезпечення завдань і функцій публічної 

влади на регіональному та місцевому рівнях» [74, с. 1].  

Подальші частини роботи А.А. Казанчана також свідчать про те, що він цілком 

вірно методологічно визначився зі співвідношенням конституційного регулювання 

та адміністративного регулювання, а також зі значенням впливу конституційної 

реформи на адміністративну реформу.  
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По-третє, інколи фахівці з адміністративного права України, досліджуючи 

місцеве самоврядування, припускаються методологічних неточностей. Таких 

неточностей можна було б уникнути у разі ознайомлення з напрацюваннями авторів 

– фахівців з конституційного права України.  

Наприклад, В.В. Мамочка у своїй дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему «Адміністративно-правові гарантії місцевого 

самоврядування в Україні» (спеціальність 12.00.07 - адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право) зазначив, що, «досліджуючи процес 

інституціоналізації місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі 

державотворення, автор доходить висновку, що в основу формування правової бази 

місцевого самоврядування чинною Конституцією покладено державницьку теорію 

місцевого самоврядування. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

реалізує державницьку теорію місцевого самоврядування» [103, с. 7]. 

Варто підкреслити, що далеко не усі вітчизняні фахівці з конституційного 

права визнають, що в Конституції України 1996 року, у Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» втілено саме державницьку теорію місцевого 

самоврядування.  

Усього доктрина конституційного права на сучасному етапі визнає наявність 

трьох теорій місцевого самоврядування (інколи їх ще іменують теоріями сутності 

місцевого самоврядування) – громадівську, державницьку та змішану, тобто 

громадівсько-державницьку. З числа сучасних фахівців з муніципального права 

України лише В.І. Борденюк уважає, що в українському законодавстві втілено саме 

державницьку теорію місцевого самоврядування. Усі інші дослідники (їхні праці 

будуть проаналізовані нижче у цьому підрозділі) ведуть мову про те, що у 

законодавстві знайшла своє втілення або громадівська, або змішана теорія місцевого 

самоврядування.  
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Усі праці вчених-конституціоналістів, які стали у нагоді при дослідженні 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, доцільно поділити на дві групи.  

Перша група – це праці тих конституціоналістів, які аналізують проблематику 

місцевого самоврядування в усіх своїх дослідженнях або у переважній більшості 

своїх праць.  

Друга група – це праці тих фахівців з конституційного права, яких найбільш 

часто цитуються в роботах про органи місцевого самоврядування, написаних 

вченими-адміністративістами. 

Переходячи до огляду змістовного наповнення першої групи слід підкреслити: 

до числа авторів – фахівців з конституційного права, праці яких найбільше стануть у 

нагоді при дослідженні питань адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, слід уважати 

належними В.І. Борденюка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова, П.М. Любченка, Н.В. 

Мішину, інших.  

Професор М.О. Баймуратов досліджує муніципально-правову проблематику 

більше, ніж три десятиріччя. Дослідник захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові форми 

забезпечення місцевими Радами народних депутатів співробітництва споріднених 

міст» у 1993 році, а у 1996 році - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук на тему «Міжнародне співробітництво органів місцевого 

самоврядування України».  

Професор М.О Баймуратов є автором значної кількості наукових праць, 

присвячених різноманітним проблемам місцевого самоврядування в Україні (дивись, 

наприклад, [13;8;10]). Він також є одним з найбільш активних авторів, які 

присвячують свої публікації проблематиці муніципальних прав людини (дивись, 

наприклад, [9;12;11]). 
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Професор О.В. Батанов значну частину своїх публікацій присвятив 

проблематиці місцевого самоврядування у контексті його первинного суб’єкта – 

територіальної громади (дивись, наприклад, [17;15;20]). Однак, з точки зору 

адміністративно-правових досліджень представляють інтерес ті його праці, які 

стосуються питань становлення та розвитку національного муніципального права. 

Він зробив значний внесок у розвитку тезаурусу відповідних досліджень, 

сформулював низку інноваційних висновків та пропозицій щодо тих суспільно-

політичних умов, які впливають на подальший розвиток місцевого самоврядування, 

проаналізував питання нормативно-правової регламентації місцевого 

самоврядування з урахуванням процесів глобалізації та європейської інтеграції 

(дивись, наприклад, [22;19;18]).  

Професор В.І. Борденюк присвятив свою дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук важливій не тільки для конституційного, але й для 

адміністративного права проблемі співвідношення місцевого самоврядування та 

державного управління. Хоча у назві свого дослідження він зробив наголос на тому, 

що аналізує виключно її конституційно-правові аспекти, його увагу привертали 

також і питання адміністративно-правового характеру. Так, дослідник розмірковував 

над місцем місцевого самоврядування в механізмі держави [37], зробив внесок у 

визначення поняття «регіон» в контексті державної регіональної політики [39], 

охопив увагою концептуальні основи співвідношення функцій місцевого 

самоврядування та його органів з функціями держави [35], а також співвідношення 

функцій державного управління з функціями управління, що здійснюються в процесі 

місцевого самоврядування [34]. В.І. Борденюк не оминув увагою і проблеми 

методології – він проаналізував основи співвідношення методів державного 

управління та методів здійснення місцевого самоврядування [36]. Усі наведені вище 

публікації, так само як і його монографія з цих та інших питань [38] стали 

напрацюваннями, що лягли в основу його дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук.  
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Ще до того, як черговим пріоритетом поточного етапу муніципальної реформи 

в Україні було проголошено практичну реалізацію такого важливого принципу 

конституційного права, як принцип децентралізації публічної влади, В.І. Борденюк 

ґрунтовно дослідив його. Обґрунтовуючи актуальність свого дисертаційного 

дослідження, він зазначив: «ключова роль належить принципу демократичної 

децентралізації державної влади на рівень відповідних територіальних колективів та 

обраних ними органів, на які покладається вирішення на засадах відносної автономії 

у межах національного законодавства певної частини державних справ, які нерідко 

кваліфікуються як питання місцевого значення. Іншими словами, йдеться про 

демократичну систему державного управління, що дістала умовну назву місцевого 

самоврядування, яке є однією з найпоширеніших форм залучення громадян до 

управління державними справами на місцях та наближення влади до людини» [40, с. 

1].  

В.І. Борденюк є, мабуть, єдиним доктором юридичних наук за спеціальністю 

12.00.02 «конституційне право; муніципальне право», який при формулюванні мети 

своєї праці послався не лише на конституційне, але й на муніципальне право. Він 

визначив, що «метою дослідження є визначення на основі наукового аналізу 

вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування місцевого самоврядування та з 

урахуванням здобутків загальної теорії держави і права, наук конституційного й 

адміністративного права та теорії управління місця та ролі місцевого 

самоврядування у системі управління державними справами, вироблення науково 

обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо подальшого вдосконалення 

конституційно-правового регулювання інституту місцевого самоврядування» [40, с. 

5]. 

Вагоме значення аналізованої монографічної праці В.І. Борденюка для 

адміністративно-правових досліджень місцевого самоврядування у цілому та 

системи органів місцевого самоврядування зокрема можна підкреслити, 

наголосивши на тому, як саме вчений сформулював наукову новизну свого 
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дослідження. Він зазначив, що вона «полягає в тому, що в ньому вперше здійснено 

комплексний аналіз теоретичних та практичних проблем співвідношення місцевого 

самоврядування та державного управління, за результатами якого визначено місце 

місцевого самоврядування в системі державного управління шляхом з’ясування 

природи його функцій, форм та методів діяльності органів місцевого 

самоврядування у співвідношенні функціями, формами та методами діяльності 

органів державного управління» [40, с. 9-10]. Очевидно, що переважна більшість 

досліджених В.І. Борденюком питань дотичні до проблем адміністративно-

правового спрямування.  

У нашому дослідженні вже наголошувалось на тому, що місцеве 

самоврядування не може існувати поза межами держави, без підтримки державної 

влади. Саме у цьому руслі визначає сутність місцевого самоврядування В.І. 

Борденюк – що повністю відповідає згаданій на початку цього підрозділу 

державницької теорії місцевого самоврядування. В.І. Борденюком у його 

монографічній праці «визначені сутнісні характеристики місцевого самоврядування 

у контексті його співвідношення з державним управлінням, за змістом яких 

встановлено, що у сучасних умовах місцеве самоврядування реально є різновидом 

соціального управління, яке за основними ознаками (джерелом влади, характером 

взаємодії суб’єкта й об’єкта управління, природою соціальних норм) 

співвідноситься з державним управлінням. Тому його слід розглядати як відносно 

відокремлену частину державного управління, яке повинно пов’язуватися з 

діяльністю не лише органів державної влади, а й органів місцевого самоврядування, 

а вживаний в Основному Законі України термін “місцеве самоврядування” – як 

умовну назву демократичної системи державного управління на місцях, що 

передбачає залучення громадян до управління державними справами на засадах 

відносної самостійності в межах, визначених Конституцією і законами України» [40, 

с. 10]. 
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У контексті дослідження системи органів місцевого самоврядування в Україні 

у цілому та адміністративно-правового регулювання її функціонування зокрема слід 

звернути увагу на те, що В.І. Борденюком «проведено порівняльний аналіз основних 

ознак органу державної влади та органу місцевого самоврядування як первинних 

елементів механізму держави, за наслідками якого визначено, що органам місцевого 

самоврядування притаманні загальні ознаки, які характеризують всі органи держави 

(в тому числі органи виконавчої влади), та спеціальні ознаки, які властиві їм як 

органам місцевого самоврядування та завдяки яким вони утворюють у державному 

механізмі відносно відокремлену підсистему органів» [40, с. 10]. Ці розробки стали у 

нагоді при визначенні того, які саме елементи системи місцевого самоврядування 

України водночас є елементами системи органів місцевого самоврядування України. 

У монографічній праці В.І. Борденюка є ще низка важливих положень, які 

варто враховувати при проведенні адміністративно-правових досліджень 

муніципального спрямування. Але наприкінці огляду того, чим ця праця була 

корисною для нашого дослідження, хотілося б наголосити на надзвичайно 

важливому питанні, яке він дослідив. Так, автором проаналізовано акти органів 

місцевого самоврядування у порівнянні з актами органів державної влади. У 

контексті нашого дослідження, присвяченого функціонуванню системи органів 

місцевого самоврядування в Україні, надзвичайно важливим є цей прояв діяльності 

аналізованих органів, - тобто, правотворча діяльність. А тому відповідні розробки 

В.І. Борденюка стали у нагоді при проведенні нашого дисертаційного дослідження.  

Так, В.І. Борденюк визначив, що «актам органам місцевого самоврядування 

притаманні ті ж самі загальні ознаки, що характеризують правові акти органів 

державної влади.  

Серед найважливіших спільних ознак які властиві актам органів місцевого 

самоврядування, автор виділяє те, що останні:  

є актами реалізації однієї влади, джерелом якої є народ;  
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є обов’язковими до виконання на відповідних територіях; у разі необхідності 

їх виконання може забезпечуватися заходами державного примусу;  

є формою участі органів місцевого самоврядування у правотворчій, 

правозастосовчій та правоохоронній діяльності держави;  

видаються виключно у межах їх повноважень та в порядку і в формах, що 

визначені законами України» [40, с. 27-28]. 

Таким чином, напрацювання В.І. Борденюка – як охарактеризовані вище, так і 

інші, - стануть у нагоді при дослідженні питань адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні.  

Професор П.М. Любченко є відомим представником харківської юридичної 

школи, який протягом багатьох років присвячує свої праці питанням місцевого 

самоврядування в Україні (дивись, наприклад, наприклад, [99;101; 102]). 

На особливу увагу у контексті обраної нами теми дослідження заслуговує, по-

перше, його дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

на тему «Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання 

реалізації», 1998 рік. Назва дисертаційного дослідження свідчить про те, що у ньому 

значна увага приділяється тим суспільним відносинам, які входять до предмету 

правового регулювання національного адміністративного права.  

Професор П.М. Любченко справедливо підкреслює, що «оптимальне правове 

регулювання компетенції місцевого самоврядування має суттєве значення для їх 

впливу на суспільні відносини, насамперед на зростання добробуту населення, яке 

проживає на відповідній території, що є головною метою і завданням діяльності цих 

органів» [97, с. 1]. Відомий дослідник наголошує, що «суттєве значення для теорії та 

практики має встановлення межі децентралізації деpжавної влади, визначення форм 

державного контролю за діяльністю органів мiсцевого самовpядування, необхідно 

чітко врегулювати процедуру, визначити функції і повноваження контролюючих 

органiв» [97, с. 2]. Усі ці фактори є важливими для вирішення у контексті не тільки 

конституційно-правової, але й адміністративно-правової доктрини.  
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П.М. Любченко визначив, що метою його дослідження «є комплексний аналіз 

нормативної бази вітчизняного та зарубіжного законодавства, наукових досягнень i 

практики функціонування влади на місцях для визначення поняття та змісту 

компетенції мiсцевого самоврядування в контексті формування в Українi 

демократичної, соціальної, правової держави, визначення шляхів підвищення 

ефективності місцевого самоврядування, в першу чергу, через удосконалення 

правового статусу» [97, с. 2]. Вирішуючи відповідні дослідницькі завдання, він 

сформулював низку важливих для науки адміністративного права висновків та 

пропозицій.  

Вагоме значення має внесок П.М. Любченка у тезаурус відповідних 

досліджень. Він приділив істотну увагу визначенню понять «компетенція», 

«повноваження», «предмет відання місцевого самоврядування», «компетенція 

місцевого самоврядування», «функції місцевого самоврядування». Також до сфери 

його наукових інтересів потрапило поняття «питання місцевого значення», при 

аналізі якого він зазначив, що «визначення на конституційному рівні категорії 

“питання мiсцевого значення” сприяло б територіальним громадам, їх органам в 

активному відстоюванні своїх прав» [97, с. 4]. 

По-друге, дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні навряд чи 

буде повним без звернення до змісту одного з найбільш популярних навчальних 

посібників, автором якого є П.М. Любченко – «Муніципальне право України», 2012 

рік.  

Так, у цьому навчально-методичному виданні важливою є низка положень.  

По-перше, П.М. Любченко ємно охарактеризував зв'язок між конституційним 

та адміністративним правом у контексті місцевого самоврядування. Він зазначив, що 

«аналіз управлінських процесів, системно-структурної організації публічної влади, 

статусу посадових осіб, публічно-правової відповідальності здійснюється наукою 
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муніципального права у взаємозв’язку з науками фінансового, адміністративного, 

кримінального права» [100, с. 39]. 

По-друге, в окремих частинах його праці освітлено важливі для 

адміністративно-правових досліджень питання.  

Наприклад, у Главі 3 «Cтановлення та розвиток місцевого самоврядування в 

Україні» стануть у нагоді: 

- §3 «Правова політика у сфері місцевого самоврядування»; 

- §4 «Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого 

самоврядування в Україні»;  

- §5 «Децентралізація і субсидіарність, як принципи організації влади в 

Україні»; 

- §6 «Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування»; 

- §7 «Правові, соціальні, політичні, інституційні, функціональні аспекти 

реформування місцевого самоврядування в Україні»;  

- §8 «Завдання і значення консультативно- дорадчих структур органів 

державної влади з питань місцевого самоврядування» [100, с. 87-144]. 

Також, привертає увагу значення напрацювань, викладених у Главі 5 

«Особливості української моделі муніципального управління». Насамперед, йдеться 

про зміст §2 «Системно-структурна організація місцевого самоврядування в 

Україні» і §3 «Критерії побудови оптимальної структури органів місцевого 

самоврядування»; також представляє інтерес §9 «Правове регулювання 

взаємовідносин органів державної влади з органами місцевого самоврядування» 

[100, с. 204-209, 228]. Вагомими є й розробки вченого, уміщені у Главі 7 «Правове 

регулювання статусу муніципальних службовців». 

Підводячи проміжний підсумок, слід зазначити, що праці П.М. Любченка 

найбільше стануть у нагоді при дослідженні питань адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні у 
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контексті компетенційної проблематики (розподіл повноважень, делеговані 

повноваження, контроль за виконанням делегованих повноважень тощо).  

Нарешті, у процесі аналізу питань адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні доцільно 

застосовувати і праці такого фахівця з конституційного і муніципального права, як 

професор Н.В. Мішина. 

Професор Н.В. Мішина є автором низки праць, які стосуються загальних 

муніципально-правових питань (дивись, наприклад, [115;114;117]). Також, при 

визначенні елементів системи органів місцевого самоврядування в Україні стануть у 

нагоді її напрацювання щодо переліку цих органів.  

Зокрема, авторка приділила значну увагу визначенню того, що органи 

самоорганізації населення не слід включати до цієї системи (дивись, наприклад, 

[117;119;118]).  

Що ж є важливим, коли йдеться про органи самоорганізації населення?  

По-перше, вони згадуються у статті 140 Конституції України, - тобто, у тому її 

розділі, який присвячений місцевому самоврядуванню.  

По-друге, про них є багато згадок і у положеннях Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у т.ч. вони названі як один з елементів системи 

місцевого самоврядування в Україні.  

У зв’язку з цим виникає важливе для нашого дослідження запитання – чи є 

органи самоорганізації населення органами місцевого самоврядування? Від відповіді 

на це запитання залежатиме структура системи органів місцевого самоврядування, 

функціонування яких буде досліджуватися з метою подальшого удосконалення його 

адміністративно-правового регулювання.  

При відповіді на це запитання у нашому дослідженні застосовувалась низка 

висновків, пропозицій та розробок професора Н.В. Мішиної.  

Так, дослідниця підійшла до аналізованого інституту в історичній перспективі. 

Щодо будинкових, вуличних тощо комітетів вона відмітила, що протягом десятирічь 
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вони мали різну природу. Вченою «виявлено, що, уперше виникнувши на території 

України як інститути із громадською природою на початку ХХ ст., міські органи 

СОН були одержавлені у середині 30-х рр. минулого століття, і тільки з 

проголошенням незалежності України почали набувати громадських рис» [116, с. 6]. 

Отже, ці органи інколи мали громадську природу – і тоді не уважались органами 

місцевого самоврядування. А інколи – здебільшого у радянські часи – вони не мали 

громадської природи, їхня природа була державною (державницькою). І тоді вони 

розглядалися як органи місцевого самоврядування, такий підхід був справедливим 

та виваженим.  

Щодо періоду незалежності нашої країни, дослідниця узагальнює, що «в 

Україні органи СОН1 було включено до муніципальної системи у 1990 р. Законом 

«Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування». 

Із того часу не вироблено єдиного послідовного підходу до нормативно-правової 

регламентації створення і діяльності органів СОН. Це призвело до того, що нині в 

країні існують органи СОН як із громадською, так і з публічною природою (останні 

переважають). На їх природу впливає передусім те, від кого виходила ініціатива 

їхнього створення, ким і на яких умовах вони фінансуються та наскільки їх члени є 

незалежними від органів публічної влади та їхніх посадових осіб» [116, с. 26]. Слід 

повністю погодитись з висновками дослідниці та враховувати їх при здійсненні 

аналізу адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні.  

Професором Н.В. Мішиною після історичного екскурсу «розглянуто природу 

органів СОН2, доведено її залежність від суб’єкта, який ініціює створення органу 

СОН, джерел фінансування діяльності цих органів та їх персонального складу. 

Зроблено висновок про те, що в зарубіжних країнах органам СОН притаманна або 

виключно громадська, або виключно публічна природа (якщо вони належать до 

                                                             
1 СОН – самоорганізації населення. - В.Ч.  
2 СОН – самоорганізації населення. - В.Ч.  
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муніципальної системи). Констатовано, що нині в Україні є можливим існування 

органів СОН як із громадською, так і з публічною природою, хоча кількість останніх 

є значно більшою» [116, с. 14]. Таким чином, вона не уважає ці органи елементами 

системи органів місцевого самоврядування в Україні, не відносить їх до числа 

органів місцевого самоврядування.  

На користь цього свідчить і те, що Н.В. Мішина переконливо доводить: «на 

сучасному етапі в Україні органи СОН3 – це представницькі органи, що захищають 

соціальні, економічні, культурні та ін. інтереси місцевого характеру членів 

територіальної мікрогромади. Територіальна мікрогромада – це жителі частини 

населеного пункту (будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону тощо), між якими 

сформувалися відносно стійкі прямі соціальні зв’язки. Термін «територіальна 

мікрогромада» запропоновано ввести у доктринальний обіг на підставі проведення 

порівняльно-правового дослідження. Його назву надано за аналогією з терміном 

«територіальна громада», вони співвідносяться як частина і ціле» [116, с. 26]. 

Проаналізувавши ці міркування, можна знайти додаткові аргументи на користь того, 

щоб не включати органи самоорганізації населення до системи органів місцевого 

самоврядування. Варто визнати аргументацію, сформульовану професором Н.В. 

Мішиною, вагомою та переконливою.  

 Переходячи до другої групи досліджень фахівців з конституційного права, що 

стали у нагоді при аналізі адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні, варто нагадати, що до цієї 

групи входять праці тих фахівців з конституційного права, яких найбільш часто 

цитуються в роботах про органи місцевого самоврядування, написаних вченими-

адміністративістами.  

Крім праць авторів, зазначених вище, найбільш часто у монографічних 

дослідженнях з питань місцевого самоврядування фахівці з адміністративного права 

                                                             
3 СОН – самоорганізації населення. - В.Ч.  
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застосовують наступні праці конституціоналістів (автори наводяться в алфавітному 

порядку):  

- С.В. Болдирєва на тему «Організаційно-правові питання місцевого 

самоврядування в Україні»;  

- Ю.В. Делія на тему «Правові основи місцевого самоврядування в Україні: 

проблеми теорії і практики»;  

- Ю.З. Торохтія на тему «Правові засади взаємодії місцевих державних 

адміністрацій та місцевого самоврядування в Україні»;  

- Г.В. Чапали на тему «Місцеве самоврядування в системі публічної влади».  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук С.В. 

Болдирєва на тему «Організаційно-правові питання місцевого самоврядування в 

Україні» є вагомим внеском не тільки у конституційно-правові розробки інституту 

місцевого самоврядування, але й у його адміністративно-правове опрацювання. 

Хоча дисертаційне дослідження було успішно захищено за спеціальністю 12.00.02 – 

конституційне право, муніципальне право, його автор проаналізував багато питань, 

цікавих для адміністративістів. Про це свідчить, насамперед, той факт, що у назві 

роботи застосовано поняття «організаційно-правові питання», яке є надзвичайно 

типовим для назв досліджень адміністративно-правового спрямування.  

Обґрунтовуючи актуальність свого дослідження, С.В. Болдирєв приділяє 

значну увагу тим питанням, які активно розробляються фахівцями з 

адміністративного права. Так, він зазначає, що «на сьогодні в місцевому 

самоврядуванні України існує чимало проблем, які потребують дослідження й 

вирішення, а саме: впровадження чіткого розподілу влади між державними органами 

й органами місцевого самоврядування і передачі останнім значної кількості 

управлінських функцій; удосконалення системи і структури органів місцевого 

самоврядування; зменшення загального числа територіальних громад шляхом їх 

об’єднання й утворення спільних органів; створення належної законодавчої бази, 

впровадження механізмів фінансової незалежності місцевого самоврядування й 



67 
 

урегулювання ступеня фінансової допомоги з боку держави; активізація участі 

населення у вирішенні питань місцевого значення через територіальні громади, їх 

представницькі органи й органи самоорганізації населення, тощо» [33, с. 1]. Як 

витікає з переліку, багато питань охоплюються адміністративно-правовою 

проблематикою (ймовірно, крім активізації участі населення у вирішенні питань 

місцевого значення через територіальні громади та органи самоорганізації 

населення).  

Про те, що праця С.В. Болдирєва стане у нагоді при розробці питання 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

свідчить і та мета, яку він поставив при написанні своєї праці. Автор сформулював, 

що «метою дисертаційного дослідження є комплексне визначення основних 

елементів інституту місцевого самоврядування в Україні, пошук шляхів створення 

ефективної моделі діяльності його суб’єктів, розробка питань їх взаємодії з органами 

державної виконавчої влади; втілення деяких прогресивних підходів системи 

місцевого самоврядування країн Західної Європи в практику державотворення 

України» [33, с. 2]. Як і при визначенні актуальності, при визначенні мети свого 

дисертаційного дослідження С.В. Болдирєв не оминув увагою ті питання, які 

розробляє наука адміністративного права.  

Важливим є доробок С.В. Болдирєва щодо природи місцевого самоврядування 

в Україні. Він справедливо зауважив, що місцеве самоврядування «за своєю 

природою, сутністю й змістом є відособленим інститутом суспільного і державного 

механізму, специфічною формою публічної влади. Вона відрізняється від державної 

влади тим, що їй властиві: особливий суб’єктно-об’єктний склад, своя структурна 

організація, порядок формування її органів територіальним колективом, 

спрямованість на вирішення місцевих справ, локальний інтерес в основі її 

функціонування, системний і підзаконний характер, відсутність “силових придатків” 

тощо» [33, с. 3-4]. Слід повністю погодитись з авторським висновком.  

Також у дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
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С.В. Болдирєва надзвичайно цікавим є підрозділ 1.3 “Система місцевого 

самоврядування” (висновки та пропозиції автора з цього питання проаналізовано у 

наступному підрозділі нашого дослідження), а також підрозділі 1.4 “Основи 

місцевого самоврядування” (у частині правової основи аналізованого інституту).  

Також варто зазначити, що автор приділив значну увагу питанням 

повноважень місцевого самоврядування у цілому та органів місцевого 

самоврядування зокрема. Розробки С.В. Болдирєва у цій частині є менш ґрунтовні, 

ніж згадані вище напрацювання професора П.М. Любченка, однак, вони теж варті 

врахування при здійсненні розробки питань адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні.  

В адміністративно-правових дослідженнях, пов’язаних з питаннями аналізу 

інституту місцевого самоврядування та його підінститутів, часто зустрічаються 

посилання на дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Ю.В. Делія на тему «Правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми 

теорії і практики», успішно захищену у 2002 році.  

Ю.В. Делія визначив, що «мета дисертаційної роботи полягає в створенні 

науково-теоретичної моделі місцевого самоврядування в Україні і розробленні 

конкретних пропозицій щодо правового регулювання відносин у галузі місцевого 

самоврядування в Україні» [62, с. 2]. Він майже не торкався тих проблем інституту 

місцевого самоврядування, яким приділяє увагу галузь адміністративного права. 

Однак, значна деталізація теоретичних основ місцевого самоврядування в Україні, 

проведена у його праці, робить її надзвичайно корисною для адміністративно-

правового дослідження регулювання функціонування національної системи органів 

місцевого самоврядування.  

Ю.В. Делія доволі оригінально вирішив питання про природу місцевого 

самоврядування. Автор наголосив на тому, що їм запропоновано ввести у науковий 

обіг «положення про подвійний характер місцевого самоврядування: природний на 

рівні населених пунктів і державний – на рівні регіонів, та про пріоритетність 
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природного права місцевого самоврядування» [62, с. 3]. Це положення ґрунтується 

на тому факті, що, як сформулював Ю.В. Делія, «місцеве самоврядування в Україні 

здійснюється на двох рівнях:  

природному - населені пункти (село, селище, місто), населення яких утворює 

територіальну громаду, де в основному і вирішуються питання місцевого значення, і  

державному – на рівні обласних і районних рад, оскільки область і район є 

державними утвореннями» [62, с. 6]. 

Слід віддати належне креативному та інноваційному підходу автора до 

досліджуваного питання, однак наголосити на тому, що у сучасній науковій 

літературі ця думка не знайшла поширення. Більш привабливою виглядає позиція, 

відповідно до якої інститут місцевого самоврядування має єдину природу (а не 

окремі підінститути мають різну природу).  

Також, у контексті дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи місцевого самоврядування в Україні доцільно звернути 

увагу на міркування Ю.В. Делія щодо правових основ цього інституту. Так, він 

узагальнив, що «правові основи місцевого самоврядування – питання не статичне, а 

й динамічне. Їх постійний розвиток і зміцнення відбувається під дією правотворчих 

заходів, що здійснюються на державному рівні, але ще й шляхом імплементації 

міжнародно-правових норм і стандартів, та ще більше – під дією локальних 

нормативно-правових актів (так зване диспозитивне регулювання, метод 

координації), оскільки в них найчіткіше фіксуються правові основи здійснення 

місцевого самоврядування. Виникають вони на підставі юридичного дозволу, 

втіленого в законі, інших нормативно-правових актах, і відображають в собі 

політичні, економічні, духовні надбання суспільства на певному етапі його 

розвитку» [62, с. 6]. Слід погодитись з цією позицією дослідника.  

Варто зазначити, що у дослідженні Ю.В. Делія надзвичайно багато висновків 

та пропозицій практичного характеру, які знайшли своє вираження у нормотворчих 

пропозиціях автора. Деякі з них вже реалізовано (переважно ті, що стосуються 
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внутрішніх протиріч у Законі «Про місцеве самоврядування в Україні»), деякі 

втратили свою актуальність (наприклад, щодо розробки та прийняття 

Муніципального кодексу України). У цілому ж, зважаючи на те, що дослідження 

було завершено у 2002 році, і з тих пір постійно відбувається адміністративна та 

муніципальна реформа, те, що вчені продовжують звертатися до цієї праці свідчить 

про її високі наукові якості.  

Ю.З. Торохтій присвятив свою дисертацію на тему «Правові засади взаємодії 

місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування в Україні» 

питанням, які активно розробляють фахівці з адміністративного права. Хоча він і 

захистив свою дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право, у ній 

надзвичайно багато висновків та пропозицій, які стануть у нагоді при здійсненні 

адміністративно-правових досліджень у цілому та досліджень адміністративно-

правової регламентації функціонування системи органів місцевого самоврядування 

зокрема.  

Те, як автор визначив актуальність свого дослідження, свідчить про вагомий 

адміністративний потенціал його монографічної праці. Зокрема, Ю.З. Торохтій 

зауважив: «суттєвою складовою процесу державотворення в Україні є поєднання 

централізації та децентралізації влади, в результаті чого в адміністративно-

територіальних одиницях поєднується державне управління і місцеве 

самоврядування. Одночасне функціонування двох підсистем публічної влади в 

межах одних і тих же адміністративно-територіальних одиниць породжує 

необхідність такої взаємодії, яка б унеможливлювала конфлікти чи протистояння 

між ними. З метою підвищення ефективності й дієвості місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування їх функції та повноваження 

мають бути чітко розмежовані, а організаційно-правові зв’язки триматися на міцній 

науковій основі» [199, с. 1]. Згадка про взаємодію державної влади на місцевому 

рівні з місцевим самоврядуванням, про організаційно-правові зв’язки між ними 
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робить цю працю надзвичайно цікавою для дослідників, що спеціалізуються у галузі 

адміністративного права.  

Автор визначив, що мета його дисертаційного дослідження полягає у тому, 

щоб «на основі комплексного аналізу чинного законодавства та практики його 

реалізації сформулювати в організаційно-правовому аспекті цілісну концепцію 

взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування як 

представників різних підсистем публічної влади, що здійснюють управління 

суспільними справами в адміністративно-територіальних одиницях України» [199, с. 

2]. При досягненні цієї мети він вирішив ряд важливих наукових завдань, супутньо 

сформулювавши низку висновків та пропозицій, важливих для нашого дослідження.  

Так, Ю.З. Тарахтій дослідив принципи взаємодії органів місцевого 

самоврядування та місцевих державних адміністрацій, що стало важливим 

аксіологічним підґрунтям для нашої праці.  

Крім того, він приділив значну увагу розмежуванню повноважень органів 

місцевого самоврядування та органів державної влади на місцевому рівні, 

укладанню адміністративних договорів. Автор не оминув увагою також і форми та 

методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів державної влади. 

Щодо правового регулювання у цій сфері він влучно сформулював, що «в умовах 

розбудови демократичної децентралізованої системи врядування першочергового 

значення набуває проблема оптимального “розподілу праці” між інституціями 

публічної влади та їх чіткого нормативно-правового закріплення. У контексті даного 

дослідження ця проблема постає у вигляді питання про оптимальний розподіл 

компетенції між органами публічної влади на місцях і закріплення її в законодавстві 

за допомогою таких способів, які б давали змогу цим органам ефективно 

функціонувати, використовуючи у разі необхідності механізми взаємодії» [199, с. 8]. 

Резюмуючи, варто зазначити, що робота Ю.З. Тарахтія, яка була успішно 

захищена у 2005 році, дещо втратила свою актуальність у тій частині, яка 

присвячена процедурі делегування повноважень між місцевими державними 
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адміністраціями та органами місцевого самоврядування. В усьому іншому його 

напрацювання залишаються вагомим внеском в українську юридичну науку.  

Нарешті, навряд чи при дослідженні адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні можна 

оминути увагою дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук Г.В. Чапали на тему «Місцеве самоврядування в системі публічної влади».  

Г.В. Чапала визначив, що «метою дослідження є виявлення природи феномена 

місцевого самоврядування, загальних закономірностей його функціонування в 

системі публічної влади, оптимальних шляхів взаємодії з підсистемою державної 

організації, формулювання узгодженої теоретико-правової концепції місцевого 

самоврядування, застосовної до державотворчих процесів в Україні» [203, с. 2]. 

Виходячи з цього, цілком зрозуміло, чому його дослідження є настільки корисним 

для адміністративно-правової науки.  

По-перше, автор звернув увагу на еволюцію наукових думок про 

співвідношення та взаємовідносини держави та місцевого самоврядування, про 

можливість застосування розробок вчених минулих сторічь на сучасному етапі. У 

роботі розкриті закономірності, на підставі яких будуються взаємовідносини між 

державою та місцевим самоврядуванням. Крім того, автором розкрито і ті 

закономірності, на підставі яких будуються взаємовідносини між державою та 

громадянським суспільством (Г.В. Чапала є прихильником теорії, відповідно до якої 

місцеве самоврядування є одним з інститутів громадянського суспільства).  

По-друге, автор визначив, що «предметом дослідження є відносини, які 

виникають між державою і місцевими територіальними спільностями, 

загальнотеоретичні питання їх співвідношення та взаємодії в демократичному 

суспільстві, правова регламентація місцевого самоврядування» [203, с. 3]. Це 

свідчить про те, що цю роботу неможливо оминути увагою при дослідженні 

адміністративно-правового регулювання місцевого самоврядування.  

Нарешті, про надзвичайну важливість праці Г.В. Чапали для кожного 
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адміністративіста, який досліджує інститут місцевого самоврядування, свідчать ті 

положення, які автор відніс до наукової новизни своєї праці, насамперед наступні:  

-«вперше подається комплексне визначення феномена місцевого 

самоврядування як форми публічно-владного регулювання соціальною спільнотою 

(групою індивідів, об’єднаних спільними інтересами завдяки компактному 

проживанню на певній території) окремих сфер власної життєдіяльності, що, на 

відміну від централізованого державного управління, здатне забезпечити найбільш 

повне виявлення і реалізацію інтересів такої спільноти; 

- по-новому розглянуто систему публічної влади; обґрунтовано як найбільш 

юридично значущу класифікацію її підсистем залежно від рівнів соціальної 

інтеграції, що мають зовнішньо-інституціоналізовані механізми виявлення і 

реалізації волі індивідів. Такими рівнями пропонується визнати владу світового 

співтовариства, державну владу, муніципальну владу, владу в об’єднаннях громадян, 

сімейну владу, на відміну від термінів “економічна влада”, “соціальна влада”, 

“ідеологічна влада”, “політична влада”, що стосуються насамперед сфер впливу а не 

видів влади» [203, с. 3]. 

Г.В. Чапала приділив порівняльній характеристиці органів державної влади та 

органам місцевого самоврядування як елементам відповідних систем два підрозділи 

своєї праці - підрозділ 1.1. “Публічна влада – сутність та виміри прояву” та підрозділ 

1.2. “Види публічної влади”. Зокрема, він підкреслив, що «на термінологічному рівні 

використання понять “система публічної влади”, “підсистеми публічної влади” має 

наголошувати на тісному зв’язку і взаємозумовленості багатьох рівнів прояву 

суспільної організації» [203, с. 6]. Це твердження за аналогією можна застосувати і 

до системи місцевого самоврядування у цілому та до системи органів місцевого 

самоврядування зокрема.  

У контексті аналізу публічної влади в громадянському суспільстві, Г.В. Чапала 

не оминув увагою аналіз теорій сутності місцевого самоврядування – громадівської 

та державницької. Він висловив оригінальну думку щодо того, що «громадівська та 
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державницька теорії лише доповнюють одна одну, їх протиставлення є наслідком 

використання окремих положень без урахування контексту виникнення, 

протистояння методологій, підходів до розуміння державно-правової дійсності, 

випливає з різності методологічних установок того чи іншого дослідника, його 

світогляду у сфері держави та права» [203, с. 4]. Навряд чи можна погодитись з цією 

думкою. Вона не знайшла поширення в юридичній літературі, і (як зазначалось 

вище) більшість дослідників все ж уважає, що ці теорії є «антагоністами».  

Нарешті, слід підкреслити, що Г.В. Чапала надзвичайно ретельно 

проаналізував централізацію в українській історії, з усіма її перевагами і недоліками. 

Він резюмував, «що історично тенденція зростання питомої ваги централізованого 

державного управління в системі публічної влади, яке у деяких випадках поглинало 

окремі напрямки самоврядної діяльності місцевих спільнот, мала об’єктивні 

підстави: протиріччя, характерні для класового суспільства, руйнували міську 

демократію зсередини. Подолати подібні суперечності за допомогою внутрішніх 

ресурсів міська організація була не здатна, через що поява більш ефективної в цьому 

відношенні державної влади була цілком закономірною, як і сам процес формування 

різних рівнів публічної влади, кожен з яких життєво необхідний у власній сфері 

забезпечення функціонування суспільного організму» [203, с. 7]. Виходячи з цього 

висновку, при здійсненні адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування доцільно дотримуватися балансу між 

децентралізацією та централізацією.  

Резюмуючи, зазначимо, що навряд чи можна перебільшити значення праць 

фахівців з конституційного та муніципального права України для проведення 

досліджень адміністративно-правового регулювання функціонування національної 

системи органів місцевого самоврядування. 
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 1.3 Система органів місцевого самоврядування в Україні 

Варто зазначити, що кожен етап адміністративної реформи в Україні 

супроводжується активним творчим пошуком нових напрямів реформування органів 

місцевої публічної влади.  

Місцева публічна влада в Україні представлена як органами місцевого 

самоврядування, так і місцевими органами державної влади (загальної компетенції, 

до яких належать місцеві державні адміністрації, а також спеціальної компетенції).  

Дослідники влучно узагальнюють, що «для вітчизняної моделі 

функціонування виконавчої влади характерним є вертикальний поділ праці та 

спеціалізація, департаменталізація (відокремлення територіальних ланок частиною 

центральних органів державного управління в юридично самостійні організації з 

передачею їм відповідних повноважень), наявність різноманітних зв’язків між 

органами державного управління на територіальному рівні (вертикальних і 

горизонтальних, лінійних і функціональних, формальних і неформальних, прямих і 

непрямих), поєднання моделей подвійного (у системі місцевих державних 

адміністрацій) та єдиного (у системі територіальних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади) підпорядкування, домінування централізованих засад над 

децентралізованими в побудові територіальних структур органів державного 

управління» [95, с. 7-8]. Слід повністю погодитись з такими висновками та 

зазначити, що в науці адміністративного права України система органів місцевого 

самоврядування досліджена значно менше. Це слід визнати певною прогалиною, на 

подолання якої можна рекомендувати спрямувати дослідницьку увагу.  

Як місцеві органи державної влади, так і органи місцевого самоврядування 

утворюють відповідні системи. Ефективне функціонування кожної з систем зокрема 

та обох систем у цілому є важливим науковим та практичним завданням. Саме наука 

адміністративного права сприяє його ефективному вирішенню.  
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В українській юридичній літературі питання системи місцевого 

самоврядування досліджувала низка фахівців з різних наук – теорії держави і права, 

конституційного і муніципального права, адміністративного права.  

Варто підкреслити, що за часів перебування України у складі Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік поділу публічної влади на державну владу та 

місцеве самоврядування фактично не існувало. Місцеві ради (ради народних 

депутатів) та їхні виконавчі органи включалися до «вертикалі» органів державної 

влади з підпорядкуванням вищестоячих органів нижчестоящим.  

У перші роки після проголошення незалежності України було здійснено ряд 

реформ, спрямованих на розмежування місцевих органів публічної влади загальної 

компетенції та органів місцевого самоврядування. Остаточне розмежування 

відбулося після прийняття Конституції України 1996 року. Як справедливо зазначив 

І.І. Литвин щодо органів місцевого самоврядування та місцевих державних 

адміністрацій, «в сукупності вони є органами публічної влади, які виконують 

загальну, єдину функцію - управління на місцевому рівні» [95, с. 3]. Водночас, 

органи місцевого самоврядування виступають також і об’єктом публічного 

адміністрування, що привертає увагу до їхньої системи.  

Слід ще раз наголосити на тому, що сама по собі система органів місцевого 

самоврядування є надзвичайно важливою, однак її удосконалення не слід розглядати 

відірвано від системи органів державної влади «на місцях». І при визначенні її ознак, 

і при визначенні перспективних напрямів її реформування слід завжди брати до 

уваги взаємний вплив системи органів місцевого самоврядування та системи органів 

державної влади на місцевому рівні. Адже саме «системні перетворення органів 

державної влади вимагають по-новому поглянути не лише на напрями, форми та 

засоби здійснення новітньої адміністративної реформи, але й критично 

переосмислити деякі основоположні положення теорії адміністративного права. В 

цьому аспекті вагоме місце займає система адміністративного права України, яка в 
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юридичній науці вітчизняного адміністративного права остаточно не визначена» [51, 

с. 102]. 

Муніципальну владу в Україні досліджують переважно фахівці з 

конституційного права. Доволі небагато уваги цій системі присвячують вчені, які 

розробляють адміністративно-правову проблематику. Тому необхідні для 

адміністративно-правових досліджень положення часто можна знайти лише у 

навчальних виданнях (слід рекомендувати надавати перевагу тим навчальним 

виданням, які мають рівень академічних курсів). Одним з таких найсучасніших 

видань є підручник адміністративного права, запропонований Р.С. Мельником та 

В.М. Бевзенком. Відповідно до думки його авторів, «самоврядній (муніципальній) 

владі властиві такі ознаки: 

 - виділяється у системі публічної влади у формі публічної самоврядної влади з 

огляду на існування недержавних інтересів – інтересів місцевого характеру; 

- характеризується більшою часткою демократизму, ніж влада державна, тому 

що її первинним суб’єктом є територіальні громади; 

- має підзаконний характер; 

- має структурну організацію, представлену безпосередньо територіальними 

громадами та органами, що створюються ними безпосередньо і діють 

опосередковано, від їхнього імені; 

- підсилює процеси децентралізації та деконцентрації державної влади, робить 

публічну владу такою, що більш наближена до людей» [110, с. 29-30]. 

Варто підкреслити, що у цьому переліку деякі формулювання та твердження 

викликають зауваження. Так, автори ведуть мову про «інтереси місцевого 

характеру», у той час як в сучасному муніципальному праві України більш 

поширеним є поняття «питання місцевого значення». Щоправда, навколо цього 

поняття точаться неабиякі дискусії, і доволі важко сформулювати, що ж саме 

мається на увазі під питаннями місцевого значення.  
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Це не є позитивним фактором, тому що, як справедливо зазначив професор 

П.М. Любченко, «місцеве самоврядування визначається не лише як право, а як 

визнане та гарантоване в Україні право і реальна спроможність громади самостійно 

вирішувати питання місцевого значення» [98, с. 61]. Слід повністю погодитись з 

тим, як відомий дослідник розставив акценти у конституційному визначенні поняття 

«місцеве самоврядування».  

Отже, фраза «питання місцевого значення» застосовується при визначенні 

поняття «місцеве самоврядування» у частині першій статті 140 Конституції Україні, 

поширена у доктринальному тезаурусі. Однак, і досі не існує визначеності з її 

змістом. Варто запропонувати вирішити це важливе наукове та практичне питання 

за допомогою потужного потенціалу науки адміністративного права України.  

Повертаючись до переліку ознак місцевого самоврядування, запропонованого 

Р.С. Мельником та В.М. Бевзенком, важко погодитись і з тим їхнім твердженням, що 

місцеве самоврядування «характеризується більшою часткою демократизму, ніж 

влада державна, тому що її первинним суб’єктом є територіальні громади». 

Територіальні громади на місцевому рівні – так само, як і народ України на 

загальнодержавному рівні – беруть участь в управлінні місцевими справами лише за 

допомогою такої форми безпосередньої демократії, як вибори. Місцеві вибори, так 

само як і загальнодержавні вибори, відбуваються раз на п’ять років (чергові). А тому 

навряд чи місцеве самоврядування є більш демократичним за державну владу. Варто 

запропонувати уважати, що цим обом різновидам публічної влади в Україні 

притаманний однаковий рівень демократизму.  

Варто відзначити, що значно більш вдалий перелік ознак органів місцевого 

самоврядування було сформульовано О.М. Алтуніною, яка запропонувала його «на 

контрасті» з переліком ознак місцевих органів державної влади загальної 

компетенції. Дослідниця зауважила, що «органи місцевого самоврядування як 

суб’єкти публічного управління відрізняються від державних органів влади  

своїм цільовим призначенням,  
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функціями,  

характером діяльності,  

порядком утворення окремих органів та  

взаємовідносинами між різними органами,  

складом службовців та порядком заміщення ними посад,  

формами та методами здійснення своїх юридично-владних повноважень,  

що свідчить про самостійне й незалежне від держави місце органів місцевого 

самоврядування у механізмі державного (публічного) управління» [7, с. 7]. 

Цей перелік не викликає зауважень.  

При дослідженні системи органів місцевого самоврядування в Україні у межах 

науки адміністративного права варто наголосити на тому, що ця система (як і 

система місцевих органів виконавчої влади) формується відповідно до 

адміністративно-територіального поділу. Конституція України 1996 року у частині 

першій статті 133 передбачає, що «систему адміністративно-територіального устрою 

України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в 

містах, селища і села» [84]. 

Відповідно до частини першої ст. 140 Основного Закону 1996 року, «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» 

[84]. Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачає у частині другій статті 2, що «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» [153]. 

Таким чином, прямого «зв’язку» між адміністративно-територіальним поділом 

та системою місцевого самоврядування немає, але аналіз елементів цієї системи 
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надає підстави констатувати, що більшість її елементів обумовлена саме 

адміністративно-територіальним поділом.  

Перш, ніж проаналізувати структуру системи органів місцевого 

самоврядування, слід наголосити на тому, що варто розрізняти поняття «система 

місцевого самоврядування» та «система органів місцевого самоврядування».  

С.М. Болдирєв пише, що, досліджуючи систему місцевого самоврядування», 

він веде мову про аналіз «цілісної означеної системи та її окремих елементів, яка 

виступає організаційним підґрунтям місцевого самоврядування, являє собою певне 

об’єднання взаємопов’язаних правових інститутів, що визначають принципи її 

побудови, види суб’єктів самоврядування, їх взаємовідносини між собою та з 

іншими органами влади й управління» [33, с. 7]. Аналогічні твердження можна 

знайти і в працях інших дослідників муніципально-правових питань.  

Так, професор О.В. Батанов уважає, що, «на відміну від системи державних 

органів, яка основана на ієрархічній підпорядкованості органів і окремих посадових 

осіб, сила місцевого самоврядування полягає в максимальному наближенні влади до 

людей і відсутності багаторівневих стосунків між вищими і нижчими органами. Все 

відбувається в одній площині: територіальна громада – рада - голова) – виконавчі 

органи. Тому в місцевому самоврядуванні, діяльності його органів відсутня 

політична складова, вони не можуть здійснювати будь-яку, окрему від 

територіальної громади, внутрішню політику: їхня політика – це побажання 

мешканців, а їхнє завдання – зробити все, щоб ці побажання були висловленими і 

виконаними» [21, с.172]. Слід погодитись з цим висновком.  

Однак варто наголосити, що розмежування понять «система місцевого 

самоврядування» та «система органів місцевого самоврядування» має теоретичне, 

але не практичне значення. Про це свідчать положення чинного законодавства 

України.  

Конституція України 1996 року не надає повного уявлення про жодну з 

систем. У Розділі ХІ «Місцеве самоврядування» згадуються:  
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- територіальні громади сіл, селищ і міст, об’єднані територіальні громади 

(стаття 140);  

- сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (стаття 140);  

- районні та обласні ради (стаття 140);  

- органи самоорганізації населення (стаття 140);  

- сільський, селищний, міській голова (стаття 141);  

- голова районної та голова обласної ради (стаття 141). 

Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» 

не згадує про «систему органів місцевого самоврядування», але його стаття 5 має 

назву «Система місцевого самоврядування». Слід зазначити, що вона часто 

зазнавала змін, усі ці зміни були пов’язані з динамікою видів органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування в Україні. Тобто, система місцевого самоврядування 

з 1997 року змінювалась лише у випадках зміни системи органів місцевого 

самоврядування.  

До того ж, слід наголосити на тому, що весь Закон України від 21 травня 1997 

р. «Про місцеве самоврядування в Україні» присвячений системі місцевого 

самоврядування. А тому статтю 5 доцільно було б присвятити системі органів 

місцевого самоврядування.  

Аналіз положень статті 5 Закону України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве 

самоврядування в Україні» надає підстави стверджувати, що до системи місцевого 

самоврядування в Україні входять як обов’язкові, так і необов’язкові елементи. 

Стаття 5 включає дві частини, які уміщують наступні положення:  

«1. Система місцевого самоврядування включає: 

територіальну громаду; 

сільську, селищну, міську раду; 

сільського, селищного, міського голову; 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

старосту; 
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районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст; 

органи самоорганізації населення. 

2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або 

міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. 

Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, 

який одночасно є і головою її виконавчого комітету» [153]. 

Цікаво, що ці елементи у межах статті не поділені на обов’язкові та 

необов’язкові. Так, виходячи з аналізу частини другої статті 5 очевидно, що далеко 

не в усіх містах утворюються районні у містах ради. По-перше, не усі українські 

міста мають районний поділ. По-друге, навіть за його наявності, доволі часто у 

районі міста представницький орган – рада – не формується (прикладом може бути 

місто Одеса).  

Здавалося б, що усі «факультативні» елементи системи місцевого 

самоврядування уміщено у частині другій статті 5, а обов’язкові – у частині першій. 

Однак, першу частину цієї статті завершує згадка про органи самоорганізації 

населення. Вже сама назва цих органів – а саме, посилання на «самоорганізацію» - 

свідчить про те, що населення само приймає рішення про їхнє утворення. А отже, 

органи самоорганізації можуть бути наявні чи відсутні.  

Детальніше природу органів самоорганізації населення характеризують 

положення Закону України від 11 липня 2001 року "Про органи самоорганізації 

населення». Так, відповідно до термінології цього нормативно-правового акту, 

«органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються 

жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста 

або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом» [155]. 

Ознайомлення з положеннями Закону свідчить про те, що на сучасному етапі 

розвитку української муніципальної практики до числа органів самоорганізації 

населення уважають належними будинкові комітети (йдеться лише про 
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багатоквартирні будинки), вуличні комітети, квартальні комітети, а також комітети 

мікрорайонів. Крім того, органи самоорганізації населення можуть бути утворені як 

комітети районів у містах, сільські комітети, селищні комітети, - але за дотриманням 

вимоги, відповідно до якої територія діяльності органу самоорганізації населення не 

співпадає з територією діяльності органу місцевого самоврядування.  

Така вимога виглядає логічною з огляду на те, що на однаковій території не 

можуть функціонувати два представницьких органи з одної системи, повноваження 

яких частково перетинаються (адже відповідно до чинного законодавства, 

«основними завданнями органів самоорганізації населення є: 1) створення умов для 

участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів 

України; 2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб 

жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; 3) участь у реалізації 

соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших 

місцевих програм» [154]). 

Отже, органи самоорганізації населення можна було б віднести до числа лише 

факультативних, але не обов’язкових елементів системи органів місцевого 

самоврядування. Але, це було б методологічно невірним.  

Слід нагадати, що у попередньому підрозділі наводилась позиція з цього 

питання, сформульована провідним фахівцем з питань створення та функціонування 

органів самоорганізації населення – професора Н.В. Мішиної. Вона є прихильницею 

підходу, відповідно до якого ці органи є елементом системи місцевого 

самоврядування, однак не належать до числа складових системи органів місцевого 

самоврядування.  

Органи самоорганізації населення утворюються у порядку іншому, ніж 

представницькі та виконавчі органи з аналізованої системи. Представницькі органи 

місцевого самоврядування в Україні формуються шляхом прямих виборів, які 

проводяться з дотриманням відповідних положень Виборчого кодексу України [45]. 
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Що ж до органів самоорганізації населення – будинкових, вуличних, 

квартальних тощо комітетів, - то положення Виборчого кодексу на них не 

розповсюджуються. Слід орієнтуватися на Закон «Про органи самоорганізації 

населення».  

Так як створення органу самоорганізації населення не є обов’язковим, і так як 

створення органу самоорганізації населення вимагає попередньої перевірки 

територіального компонента (адже, як зазначалось вище, на одній території не може 

функціонувати два однакових органи самоорганізації населення), процедура 

створення такого органу має кілька стадій.  

Перша стадія регламентується положеннями статті 8 «Порядок ініціювання 

створення органу самоорганізації населення». Вони  передбачають, що загальні 

збори громадян за місцем проживання, проведені на відповідній території, у разі, 

якщо на них прийнято рішення про створення комітету, мають звернутися до 

відповідної місцевої ради (району у місті, міської, сільської, селищної). Зрозуміло, 

що від імені загальних зборів громадян за місцем проживання (чи конференції 

представників) виступає ініціативна група. Мета такого звернення – отримання 

дозволу на створення органу самоорганізації населення. 

Друга стадія відбувається відповідно до положень наступної статті Закону 

«Про органи самоорганізації населення» - статті 9 «Порядок надання дозволу на 

створення органу самоорганізації населення». Варто підкреслити, що дозвіл 

надається у будь-якому випадку, якщо немає вже створеного та функціонуючого 

органу самоорганізації населення на цієї ж території. Наприклад, якщо утворюється 

вуличний комітет, а в одному з багатоквартирних будинків на цій вулиці вже є орган 

самоорганізації населення, то ініціативна група отримає дозвіл на створення 

вуличного комітету.  

Інших підстав для відмови у наданні дозволу на створення органу 

самоорганізації населення чинне законодавство не передбачає.  
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Третя стадія регламентується положеннями наступної статті Закону «Про 

органи самоорганізації населення» - статті 10 «Порядок обрання органу 

самоорганізації населення».  

Будинковий, вуличний тощо комітет обирається на загальних зборах громадян 

за місцем проживання усіма присутніми на цих зборах.  

Так само, як і при формуванні персонального складу представницьких органів 

місцевого самоврядування, при формуванні персонального складу органів 

самоорганізації населення право обирати та бути обраними мають лише громадяни 

України, які мають право голосу. Відповідно до Конституції України 1996 року, до 

їхнього числа уважаються належними «громадяни України, які досягли на день їх 

проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано 

судом недієздатними» [84]. Додатково, відповідні особи мають проживати на 

території, на якій утворюється конкретний будинковий, вуличний тощо комітет.  

Однак, на відміну від місцевих виборів, сам процес є менш тривалим (від 

призначення дати голосування до голосування), не утворюються виборчі комісії, 

Центральна виборча комісія не опікується питаннями формування персонального 

складу органів самоорганізації населення. Не друкуються типографським способом 

спеціальні бюлетені з різними ступенями захисту. На голосування не запрошуються 

офіційні спостерігачі. Є ще низка відмінностей, однак, пропозиція не включати 

органи самоорганізації населення до числа елементів системи органів місцевого 

самоврядування робить недоцільним їх ґрунтовний аналіз в межах нашого 

дисертаційного дослідження.  

Нарешті, органи самоорганізації населення – на відміну від представницьких 

та виконавчих органів місцевого самоврядування, які входять до системи органів 

місцевого самоврядування, - не мають владних повноважень.  

Відповідно до статті 20 «Рішення органу самоорганізації населення»: 

«1. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його 

повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру. 
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2. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувало більше половини загального складу цього органу. 

3. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному 

законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, 

зупиняються відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її 

створення) радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення» 

[155].  

Таким чином, будинкові, вуличні, квартальні тощо комітети не можуть 

приймати рішення або інші акти, виконання яких забезпечується примусовою силою 

держави. Вони не відповідають підходу, який склався у юридичній літературі щодо 

поняття «орган місцевого самоврядування».  

В українській юридичній літературі існує багато пропозицій щодо визначення 

поняття «орган місцевого самоврядування».  

Так, В.В. Кравченко уточнює, що це «орган, який утворюється територіальною 

громадою сіла, селища, міста, територіальними громадами району, області) у 

встановленому законом порядку для виконання завдань і функцій місцевого 

самоврядування, наділений відповідно до закону владними повноваженнями, які 

реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах» [91, с.181–

182]. У цілому це визначення є прийнятним. Однак, воно викликає одне принципове 

зауваження.  

Жителі районів та областей не уважаються територіальними громадами 

відповідно до Конституції України 1996 року, тут автором припущено 

методологічну помилку. Слід зазначити, що ця помилка є доволі поширеною в 

українській юридичній літературі. Вона наявна, наприклад, ще в одному визначенні 

аналізованого поняття.  

Автори підручника з адміністративного права України сформулювали 

дефініцію, відповідно до якої «органи місцевого самоврядування – це створені 

територіальними громадами (жителями села, об’єднаннями жителів кількох сіл, 
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селищ, міст, районів, областей4) публічні органи, які самостійно вирішують питання 

місцевого значення в межах Конституції та законів України, що в багатьох аспектах 

наближує їх до органів виконавчої влади, з якими вони тісно взаємодіють під час 

вирішення питань місцевого значення» [5, с. 105]). Можна помітити вищевказану 

методологічну помилку і у ньому.  

Щодо цього визначення слід зробити ще декілька зауважень.  

Навряд чи доцільно вести мову про «публічні органи», більш коректним слід 

визнати поняття «органи публічної влади».  

Навряд чи доцільно включати до визначення поняття «орган місцевого 

самоврядування» посилання на їхню кореляцію з органами державної влади (мається 

на увазі фраза «що в багатьох аспектах наближує їх до органів виконавчої влади, з 

якими вони тісно взаємодіють під час вирішення питань місцевого значення»). 

В.П. Гробова запропонувала уважати, що «під органом місцевого 

самоврядування слід розуміти організаційно самостійний елемент системи місцевого 

самоврядування, який не належить до системи органів державної влади, створений 

відповідно до законодавства України та від імені та в інтересах територіальної 

громади уповноважений на виконання завдань і функцій місцевого самоврядування» 

[61, с. 140]. Ця дефініція також викликає певні зауваження.  

Авторка (як і у наведеному вище визначенні) протиставляє органи місцевого 

самоврядування органам державної влади, але хоча б робить це лаконічно.  

Варто відмітити, що у її визначенні немає неточностей та методологічних 

помилок. Але, воно є дещо перевантаженим. Наприклад, навряд чи плідно 

підкреслювати, що органи місцевого самоврядування належать до системи місцевого 

самоврядування. Якщо читачі цікавляться муніципально-правовою проблематикою, 

                                                             
4 Жителі районів та областей не уважаються територіальними громадами відповідно 

до Конституції України 1996 року, тут авторами припущено методологічну помилку. 

– В.Ч.  
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це твердження для них є аксіоматичним. Якщо читачі не цікавляться проблемами 

місцевого самоврядування, це зауваження для них навряд чи буде інформативним.  

За основу у нашому дисертаційному дослідженні взято визначення поняття 

«орган місцевого самоврядування», сформульоване Я.В. Журавлем. Він 

запропонував уважати, що орган місцевого самоврядування – це «орган публічної 

влади, який відповідно до закону від імені і в інтересах територіальної громади під 

власну відповідальність здійснює управління справами місцевого значення в межах 

Конституції і законів України» [68, с. 13]. Це визначення є лаконічним та не 

викликає зауважень. До того ж, воно сформульовано автором монографічного 

дослідження, виконаного та успішно захищеного за спеціальністю 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

В українській юридичній літературі сформувалась певна одностайна думка 

щодо структури системи органів місцевого самоврядування. Перелік елементів цієї 

системи не викликає зауважень та спорів серед фахівців з публічного права.  

Відомий фахівець з питань місцевого самоврядування В.В. Кравченко уважає, 

що до числа елементів системи органів місцевого самоврядування «належать: 

 сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи;  

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ та міст;  

районні у містах ради та їх виконавчі органи» [91, с.181–182]. 

В.П. Гробова виклала свій погляд на систему органів місцевого 

самоврядування в Україні більш детально: «враховуючи те, що територіальна 

громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, а сільський, селищний, 

міський голова є посадовою особою місцевого самоврядування до органів місцевого 

самоврядування відносяться лише  

сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи;  

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ та міст;  
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районні у містах ради та їх виконавчі органи» [202, с.290]. 

Слід повністю погодитись з наведеною вище позицією відомих дослідників 

муніципально-правової проблематики.  

Варто лише доповнити, що далеко не усі дослідники уважають, що слід 

відокремлювати посадових осіб місцевого самоврядування від органів місцевого 

самоврядування.  

Наприклад, О.М. Алтуніна, характеризуючи свою дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук, зауважила – нею «органи місцевого 

самоврядування як суб’єктів адміністративного права класифіковано за такими 

критеріями: … 

3) за кількісним складом:  

а) колективні, тобто ті, однією із сторін яких є водночас дві та більше особи 

(територіальна громада; сільська, селищна, міська рада; виконавчі органи сільської, 

селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення);  

б) індивідуальні (сільський, селищний, міський голова, посадова особа чи 

будь-який інший працівник органу місцевого самоврядування)» [7, с. 7]. 

Таким чином, дослідниця уважає посадових осіб індивідуальними органами 

місцевого самоврядування. Слід зазначити, що в українській юридичній літературі 

така точка зору не знайшла поширення.  

Отже, з числа елементів системи місцевого самоврядування, передбачених 

статтею 5 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», можна виокремити 

елементи системи органів місцевого самоврядування. Не є органами місцевого 

самоврядування наступні елементи системи місцевого самоврядування:  

- територіальна громада (тому, що це сукупність жителів села, селища, міста, 

об’єднання кількох адміністративно-територіальних одиниць);  

- органи самоорганізації населення (за своєю природою вони не належать до 

числа органів публічної влади);  
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- посадові особи місцевого самоврядування (сільський, селищний, міський 

голова, а також староста).  

Відповідно, система органів місцевого самоврядування включає: 

- сільську, селищну, міську раду; 

- виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

- районні та обласні ради.  

Факультативно, у містах з районним поділом можуть утворюватися такі 

факультативні елементи системи місцевого самоврядування, як районні в місті ради, 

їхні виконавчі органи. 

Повертаючись до чинної редакції статті 5 Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні», слід рекомендувати присвятити цю статтю не системі 

місцевого самоврядування, а системі органів місцевого самоврядування, та викласти 

її у наступній редакції:  

«Стаття 5. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування  

1. Система органів місцевого самоврядування включає: 

сільську, селищну, міську раду; 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст.  

2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або 

міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. 

У разі наявності, районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та 

обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету. 

3. Посадовими особами місцевого самоврядування є сільський, селищний, 

міській голова та староста». 

Враховуючи вищезазначене, навряд чи можна погодитись з тою 

класифікацією, яку в межах системи місцевого самоврядування (а, відповідно, і в 

межах системи органів місцевого самоврядування) запропонував авторський 
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колектив одного з найсучасніших підручників з навчальної дисципліни 

«Адміністративне право України»:  

«Першим рівнем місцевого самоврядування є територіальна громада, що 

поєднує в собі як функції низової адміністративно-територіальної одиниці5, так і 

функції носія місцевого самоврядування … 

Другий рівень складають ОМС6 - сільські, селищні, міські, районні у містах (у 

разі їх створення) ради та їх виконавчі органи, а також районні й обласні ради та 

сільський, селищний, міський голова.  

До третього рівня належать органи самоорганізації населення» [5, с. 102-103]. 

По-перше, незрозуміло, чому автори ведуть мову про «рівні» і у чому наукова 

та / або практична цінність виокремлення рівнів місцевого самоврядування.  

По-друге, незрозуміло, чому автори не беруть до увагу таку посадову особу 

місцевого самоврядування, як староста.  

Отже, навряд чи можна спиратись на цю пропозицію при проведенні 

досліджень адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні. 

Продовжуючи аналіз, варто взяти до уваги думку І.І. Литвина щодо того, що 

«характер відносин між місцевими органами виконавчої влади і місцевим 

самоврядуванням в Україні залежить від багатьох факторів як об’єктивного, так і 

суб’єктивного характеру. Однак найсуттєвіший вплив на форму і зміст цих відносин 

на сьогодні справляють правові засади місцевої влади, політика децентралізації та 

деконцентрації влади, спільність територіальної основи діяльності та об’єктів 

управлінської діяльності, функціональна близькість, соціальний характер держави, а 

також встановлена система місцевого управління» [95, с. 10]. Варто у цілому 

                                                             
5 Відповідно до Конституції України 1996 року такої адміністративно-територіальної 

одиниці, як «територіальна громада», в Україні немає. Тут припущено 

методологічну помилку.  
6 ОМС – органи місцевого самоврядування. - В.Ч.  
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погодитись з цим висновком. Тим не менш, він потребує уточнення та доповнення у 

контексті здійснення адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні.  

Так, система органів місцевого самоврядування в Україні включає як 

обов’язкові, так і факультативні елементи. Однак, ґрунтувати на цьому 

адміністративно-правове регулювання функціонування органів місцевого 

самоврядування навряд чи доцільно. Наприклад, регулювання функціонування 

міської ради та районної у місті ради буде багато в чому спільним, «розмежовувати» 

відповідні нормативні положення немає сенсу. Це ж саме стосується і 

адміністративно-правового регулювання функціонування виконавчих органів 

міського самоврядування та функціонування виконавчих органів районів у місті.  

Таким чином, при дослідженні напрямів подальшого удосконалення 

адміністративно-правового регулювання функціонування окремих елементів 

системи органів місцевого самоврядування в Україні слід скористатися 

класифікацією органів місцевого самоврядування за критерієм функціональності та 

за таким критерієм, як порядок формування їхнього персонального складу. За цими 

критеріями вони поділяються на: 

- представницькі органи місцевого самоврядування;  

- виконавчі органи місцевого самоврядування.  

Такий підхід знайшов поширення в українській юридичній літературі (дивись, 

наприклад, [93, с.27]).  

Варто зауважити, що представницькі органи місцевого самоврядування 

обираються населенням шляхом прямих виборів. Вони приймають найважливіші 

рішення, які реалізуються (виконуються) виконавчими органами місцевого 

самоврядування.  

Виконавчі органи місцевого самоврядування здійснюють оперативно-

розпорядчу діяльність, керуючись Конституцією України 1996 року, законами та 

підзаконними актами України, а також нормативно-правовими актами 
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представницьких органів місцевого самоврядування, які сформовані на відповідній 

території.  

Підводячи проміжний підсумок слід зазначити, що система органів місцевого 

самоврядування в Україні включає у себе дві підсистеми – представницькі органи 

місцевого самоврядування та виконавчі органи місцевого самоврядування.  

У цій частині дослідження доречно навести лише нормативне визначення 

поняття «представницькі органи місцевого самоврядування». Відповідно до Закону 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «представницький орган місцевого 

самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно 

до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і 

приймати від її імені рішення» [153]. 

До числа представницьких органів місцевого самоврядування у національній 

системі органів місцевого самоврядування слід уважати належними усі місцеві ради.  

До числа виконавчих органів місцевого самоврядування у національній 

системі органів місцевого самоврядування слід уважати належними виконавчі 

органи сільських, селищних, міських рад, районних у місті рад – у разі їх утворення. 

У цій частині дослідження доречно навести лише нормативне визначення поняття 

«виконавчі органи рад». Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та 

цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у 

разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень 

місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами» [153]. 

Подальші авторські творчі розвідки у цьому напрямі будуть викладені у 

наступних частинах нашого дисертаційного дослідження.  

Резюмуючи, зазначимо, що дослідження адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

варто здійснювати за наступними напрямами:  

- щодо функціонування системи органів місцевого самоврядування у цілому;  
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- щодо функціонування представницьких органів місцевого самоврядування 

(місцевих рад);  

- щодо функціонування виконавчих органів місцевого самоврядування 

(виконавчих органів місцевих рад).  

 

 Висновки до Розділу 1.  

 

 1. Узагальнено, що питання адміністративно-правової регламентації системи 

органів місцевого самоврядування поки що не аналізувались на монографічному 

рівні по відношенню до України. Наголошено, що фахівцями з адміністративного 

права створений належний теоретичний базис для таких досліджень. 

 2. Запропоновано до числа найбільш корисних праць при проведенні 

адміністративно-правових досліджень системи органів місцевого самоврядування 

відносити дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Я.В. Журавля на тему «Адміністративно-правовий статус органів місцевого 

самоврядування» (2008 р.). Автором запропоновано ввести у науковий обіг поняття 

«орган місцевого самоврядування» та розроблено його дефініцію, уточнено поняття 

«делеговані повноваження», запропоновано впорядкувати назви та найменування 

виконавчих органів місцевого самоврядування та розроблено низку нормотворчих 

пропозицій, які поки що не втратили своєї актуальності.  

 3. Запропоновано до числа найбільш корисних праць при проведенні 

дослідження взаємовідносин між системою органів місцевого самоврядування та 

системою місцевих органів виконавчої влади відносити дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук І.І. Литвина на тему 

«Адміністративно-правове регулювання взаємодії місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування» (2009 р.). Автором додатково 

аргументовано підхід до співвідношення понять «місцеве самоврядування» та 

«місцеве державне управління», охарактеризовано органи місцевого самоврядування 
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як суб’єктів реалізації державної політики, наголошено на тому, що виконавчі 

органи місцевого самоврядування є суб’єктами не тільки виконавчої, але й 

розпорядчої діяльності.  

4. Запропоновано до числа найбільш корисних праць при аналізі питання 

делегування повноважень між системами органів місцевого самоврядування та 

місцевих органів виконавчої влади відносити дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук О.М. Алтуніної на тему «Діяльність органів 

місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих функцій та повноважень 

виконавчої влади». Авторка на підставі дослідження конституційно-правових та 

адміністративно-правових основ місцевого самоврядування чітко визначила місце 

кожної з аналізованих систем органів у державі, розробила аксіологічні основи 

їхньої взаємодії з урахуванням правової природи та сутності місцевого 

самоврядування в Україні. Крім того, вона надала розгорнуту характеристику 

адміністративно-правового регулювання інституту місцевого самоврядування в 

Україні у цілому та з точки зору повноважень його органів, у т.ч. делегованих 

повноважень.  

5. Запропоновано до числа найбільш корисних праць при аналізі питання 

функціонування органів місцевого самоврядування у частині надання ними 

адміністративних послуг відносити дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук С.Л. Дембіцької на тему «Правові засади діяльності з 

надання адміністративних послуг населенню України органами місцевого 

самоврядування» (2010 р.). Авторка приділила значну увагу адміністративно-

правовим основам діяльності органів місцевого самоврядування, сприяла 

подальшому удосконаленню доктринального тезауруса (у частині поняття 

«адміністративні послуги населенню»), визначила аксіологічне підґрунтя для 

надання органами місцевого самоврядування адміністративних послуг населенню. 

Особливу увагу привертають запропоновані авторкою переліки основних причин, 

які негативно впливають на здійснення органами місцевого самоврядування своїх 
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повноважень з надання адміністративних послуг та умов, що негативно впливають 

на надання цих послуг.  

 6. Констатовано, що окремі напрями адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні неодноразово 

ставали предметом досліджень у доктрині адміністративного права:  

а) питанням органів місцевого самоврядування, їх адміністративно-правового 

статусу та гарантії їхньої діяльності, у т.ч. при наданні адміністративних послуг, 

присвятили свої монографічні праці С.Л. Дембіцька на тему «Правові засади 

діяльності з надання адміністративних послуг населенню України органами 

місцевого самоврядування», М.М. Добкін на тему «Адміністративно-правовий 

статус виконавчих органів міських рад», Я.В. Журавель на тему «Адміністративно-

правовий статус органів місцевого самоврядування», А.А. Казанчан на тему 

«Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування: питання теорії 

та практики», В.В. Мамочка «Адміністративно-правові гарантії місцевого 

самоврядування в Україні»;  

б) питання служби в органах місцевого самоврядування висвітлені у 

дослідженні Ю. П. Битяка на тему «Державна служба в Україні: проблеми 

становлення, розвитку та функціонування», О.І. Бедного на тему «Організаційно-

правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні»;  

в) проблеми, пов’язані з взаємодією органів місцевого самоврядування з 

місцевими державними адміністраціями та з делегуванням повноважень – 

дослідження О.М. Алтуніної на тему «Діяльність органів місцевого самоврядування 

щодо здійснення делегованих функцій та повноважень виконавчої влади», Т.О. 

Карабін на тему «Співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування: теоретичні та практичні питання», І.І. Литвина 

на тему «Адміністративно-правове регулювання взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», А.А. Манжули на тему 

«Державне управління на місцевому рівні: адміністративно-правовий аспект», О.М. 
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Соловйової на тему «Організаційно-правові засади формування та діяльності 

відділів та управлінь місцевої державної адміністрації».  

 7. Аргументовано, що дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні слід 

ґрунтувати не лише на напрацюваннях фахівців з адміністративного права, а й на 

розробках конституціоналістів. На користь цієї тези наведено наступні аргументи: а) 

Конституція України 1996 року є основним джерелом адміністративного права; б) 

фахівці з адміністративного права, чиї праці присвячено місцевому самоврядуванню, 

віддають належне розробкам фахівців-конституціоналістів; в) інколи фахівці з 

адміністративного права України, досліджуючи місцеве самоврядування, 

припускаються методологічних неточностей. Таких неточностей можна було б 

уникнути у разі ознайомлення з напрацюваннями авторів – фахівців з 

конституційного права України. 

8. Усі праці вчених-конституціоналістів, які стали у нагоді при 

дослідженні адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні, доцільно поділити на дві групи: а) 

праці тих конституціоналістів, які аналізують проблематику місцевого 

самоврядування в усіх своїх дослідженнях або у переважній більшості своїх праць 

(до цієї групи слід уважати належними слід уважати належними В.І. Борденюка, 

М.О. Баймуратова, О.В. Батанова, П.М. Любченка, Н.В. Мішину, інших); б) праці 

тих фахівців з конституційного права, яких найбільш часто цитуються в роботах про 

органи місцевого самоврядування, написаних вченими-адміністративістами (до цієї 

групи слід уважати належними дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук С.В. Болдирєва на тему «Організаційно-правові питання місцевого 

самоврядування в Україні»;  Ю.В. Делія на тему «Правові основи місцевого 

самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики»;  Ю.З. Торохтія на тему 

«Правові засади взаємодії місцевих державних адміністрацій та місцевого 

самоврядування в Україні»; Г.В. Чапали на тему «Місцеве самоврядування в системі 
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публічної влади». 

9. Констатовано, що в Україні система органів місцевого самоврядування 

побудована відповідно до адміністративно-територіального поділу. Наголошено, що 

очікувані зміни у цьому поділі неодмінно вплинуть на аналізовану систему.  

10. Наголошено, що в Конституції України 1996 року та у Законі «Про місцеве 

самоврядування в Україні» поняття «система органів місцевого самоврядування» не 

згадується. У статті 5 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» йдеться про 

«систему місцевого самоврядування». Підкреслено, що усі положення Конституції 

України 1996 року про місцеве самоврядування та весь Закон України від 21 травня 

1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» стосуються системи місцевого 

самоврядування. А тому статтю 5 доцільно було б присвятити системі органів 

місцевого самоврядування. 

11. Пропозицію присвятити статтю 5 Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні» не системі місцевого самоврядування, а системі органів місцевого 

самоврядування, супроводжено пропозицією  викласти її у наступній редакції:  

«Стаття 5. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування  

1. Система органів місцевого самоврядування включає: 

сільську, селищну, міську раду; 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст.  

2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або 

міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. 

У разі наявності, районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та 

обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету. 

3. Посадовими особами місцевого самоврядування є сільський, селищний, 

міській голова та староста». 
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12. Запропоновано не включати органи самоорганізації населення до числа 

елементів системи органів місцевого самоврядування. На підставі аналізу положень 

чинного законодавства України виявлено, що вони: а) не належать до числа органів 

місцевого самоврядування, наявність яких є обов’язковою; б) утворюються у 

порядку іншому, ніж представницькі та виконавчі органи з аналізованої системи; в) 

не мають владних повноважень.  

13. Аргументовано, що для дослідження адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

недоцільно застосовувати класифікацію цих органів у залежності від обов’язковості 

їхнього утворення (тобто, їхній поділ на обов’язкові та факультативні). На 

підтримку цієї тези сформульовано, що регулювання функціонування усіх місцевих 

рад має значну кількість східних рис, у той час як деякі з міських рад утворюються 

обов’язково, а деякі – ні (районні у містах). За аналогією це зауваження 

запропоновано розповсюджувати і на виконавчі органи місцевого самоврядування у 

селах, селищах, містах та районах у містах.  

14. Запропоновано для дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні застосовувати 

класифікацію цих органів за функціональним призначенням та за порядком 

формування (тобто, їхній поділ на представницькі та виконавчі).  

15. Резюмовано, що дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні варто 

здійснювати за наступними напрямами:  

- щодо функціонування системи органів місцевого самоврядування у цілому;  

- щодо функціонування представницьких органів місцевого самоврядування 

(місцевих рад);  

- щодо функціонування виконавчих органів місцевого самоврядування 

(виконавчих органів місцевих рад).  

  



100 
 

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 2.1 Адміністративно-правове регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст, мета, завдання 

 

 Місцеве самоврядування є важливим та динамічним чинником повсякденного 

забезпечення нормальної життєдіяльності членів територіальних громад та 

функціонування юридичних осіб приватного та публічного права. Інститут 

місцевого самоврядування, система його органів та їхнє ефективне функціонування 

є середовищем для виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових 

відносин. Варто зазначити, що адміністративно-правове регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні є доволі 

складним предметом дослідження. Таким чином, на сучасному етапі державного та 

суспільного розвитку питання подальшого удосконалення адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні є важливим та актуальним для юридичної науки у цілому та для науки 

адміністративного права зокрема.  

Як справедливо запропонував уважати В.К. Колпаков, «адміністративне право 

- це найоб'ємніша, наймобільніша, найнестабільніша і найскладніша з усіх існуючих 

юридичних галузей. Немає такої сфери державного або суспільного життя, якої б не 

зачіпали питання адміністративно-правового регулювання» [81, с. 193]. З такою 

думкою погоджуються І.П. Голосніченко [57;56;55], О.П. Рябченко [182], О.І. 

Миколенко [111], О.М. Миколенко [112], Д.А. Козачук [76] та інші автори.  

Основна складність та специфіка адміністративно-правового регулювання 

досліджуваного підінституту полягає в тому, що органи місцевого самоврядування 

водночас є і одним з суб’єктів, що здійснюють таке регулювання (саморегулювання 
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у межах своєї системи), а також виступають і об’єктом публічного адміністрування, 

що привертає увагу до їхньої системи, у першу чергу до її функціонування. 

 При дослідженні адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні слід звернути особливу увагу 

на Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні. Вона була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 1 квітня 2014 р.  

 Концепція має логічну та чітку структуру, що робить її легкою для пошуку 

необхідних положень: 

- проблеми, які потребують розв’язання;  

- мета Концепції; 

- шляхи і способи розв’язання проблем;  

- принципи реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади;  

- завдання реформи;  

- етапи реалізації Концепції;  

- очікувані результати;  

- обсяг фінансових ресурсів.  

Слід почати з того, що Концепція була затверджена доволі давно. А тому зараз 

перше, що привертає увагу при ознайомленні з нею, - це положення щодо етапів 

реалізації Концепції.  

 У відповідній частині аналізованого документу зазначено, що реалізація 

Концепції 2014 р. передбачає два етапи:  

 - перший підготовчий етап (2014 рік); 

 - другий етап реалізації Концепції (2015-2017 роки). 

 На сучасному етапі очевидно, що ці строки не дотримано. Однак, реалізація 

положень Концепції 2014 р. залишається актуальною. Слід було б внести до 
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відповідних положень цього документу зміни, які б уточнювали строки реалізації 

його положень.  

 Слід зауважити, що документ має назву «Концепція реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні». Однак, переважна 

більшість його положень стосується організації та функціонування системи органів 

місцевого самоврядування.  

 Так, у першій структурній частині Концепції 2014 р. – «Проблеми, які 

потребують розв’язання» - зазначено, що «функціонування органів місцевого 

самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та 

підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного 

розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами 

місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями 

високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на 

відповідних територіях (далі - публічні послуги)» [88].  

 У переліку проблем, які потребують якомога більш швидкого розв’язання, 3 з 

9 проблем стосуються функціонування системи органів місцевого самоврядування, а 

саме: 

 -«погіршення якості та доступності публічних послуг внаслідок ресурсної 

неспроможності переважної більшості органів місцевого самоврядування 

здійснювати власні і делеговані повноваження; 

- зниження рівня професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, 

зокрема внаслідок низької конкурентоспроможності органів місцевого 

самоврядування на ринку праці, зниження рівня престижності посад, що призводить 

до низької ефективності управлінських рішень; 

 - корпоратизація органів місцевого самоврядування, закритість і непрозорість 

їх діяльності, високий рівень корупції, що призводить до зниження ефективності 

використання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості територій, 

зростання соціальної напруги» [88]. 



103 
 

 Відповідно до окреслених проблем сформульовано, що «метою Концепції є 

визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки 

повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та 

доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, 

задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній 

території, узгодження інтересів держави та територіальних громад» [88].  

 Слід зазначити, що державну політику щодо місцевого самоврядування 

визначає не тільки Уряд України. Важлива роль у цьому, особливо в останні роки, 

належить і Президентові України, і Парламенту. Вони, так само як і деякі інші 

органи державної влади, вносять вагому роль у публічне адміністрування цієї сфери 

(про це йтиметься далі у дослідженні). Але, саме Концепція 2014 р. на сучасному 

етапі найбільше впливає на те, як визначається адміністративно-правове 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, 

яка його мета, завдання, принципи тощо.  

 Варто зауважити, що адміністративно-правове регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні є одним із видів 

адміністративно-правового регулювання, яке, у свою чергу, є одним із видів 

державного і правового регулювання (наприклад, А.В. Матвійчук сформулював, що 

«правове регулювання є складним і водночас одним із найважливіших понять у 

правовій дійсності. По-друге, адміністративно-правове регулювання виступає як 

видове поняття стосовно правового регулювання» [106, с. 122]). 

 В юридичній науці надзвичайно важливим є такий метод наукового пізнання, 

як метод дедукції. Традиційно він передбачає, що відбувається рух міркувань, думок 

науковця від загального до конкретного. Досліджуючи питання адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні, варто також застосувати цей надзвичайно ефективний метод наукового 

пізнання.  
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 Слід зазначити, що дедуктивний метод по відношенню до поняття «правове 

регулювання» зокрема та «регулювання» у цілому має застосовуватися у сукупності 

з іншими підходами та методами наукового пізнання – у першу чергу, у сукупності з 

системним підходом. Як справедливо зазначила Т.О. Чепульченко, «у системному 

плані регулювання є зовнішнім впливом чи сукупністю впливів на певну систему, 

які необхідні для встановлення та удосконалення нормального (правильного, 

суб`єктивно очікуваного, бажаного) порядку взаємодії елементів всередині системи, 

а також самої системи із середовищем» [204, с. 13]. Це узагальнення варто 

розповсюдити на усі види соціального регулювання, у т.ч. на правове регулювання. 

Особливо, коли йдеться про правове, у т.ч. адміністративно-правове регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування.  

 Питання правового регулювання, його форм, методів, видів розробляються 

відомими фахівцями з теорії держави і права надзвичайно ретельно. Слід зазначити, 

що кожен з аспектів правового регулювання досліджено ґрунтовно та всебічно, а 

тому коли йдеться про цей інститут, - слід звернути увагу на основне. На наш 

погляд, основним є визначення поняття «правове регулювання» - у ньому 

концентрується погляд на сутність та ідеологічне наповнення правового 

регулювання з тієї точки зору, з якої його розглядає той чи інший дослідник.  

Слід відмітити, що «поняття «регулювання» (від лат. regulo – правило) означає 

упорядкування, налагодження, приведення чогось у відповідність з чимось» [193, с. 

28]. Варто виходити з того, що правове регулювання є одним з видів соціального 

регулювання. Як справедливо узагальнила Т.О. Чепульченко, «необхідність 

соціального регулювання постає з дії об`єктивних законів суспільного розвитку. 

Люди діють відповідно до своєї волі в межах об`єктивно можливих варіантів 

поведінки. Множинність таких варіантів при вирішенні одного спільного завдання 

створює можливості для конкретного, цілеспрямованого впливу на діяльність 

людей, тобто регулювання їх дії з боку суспільства в особі його громадських 

інститутів» [204, с. 13]. 
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 Важливість аналізу поняття «правове регулювання» у сучасній науці теорії 

держави і права не потребує обґрунтування. Розмірковуючи, чому це поняття є 

значущим для юридичної науки та практики, вчені пишуть: 

- «поняття «правове регулювання» відображає динаміку права, його силу та 

енергію, спрямовану на досягнення правового результату, вирішення тих життєвих 

ситуацій, які вимагають впливу права; воно здійснюється за допомогою системи 

засобів, які утворюють не просто комплекси, багатоелементні утворення, а 

послідовно з’єднані ланцюги певної структури, що знаходиться у динаміці» [6, с. 3];  

- «категорія «правове регулювання» виражає динамічну сутність всієї 

юридичної надбудови, вона характеризує активно-творчу сторону права, відображає 

процес перетворення його із можливості у дійсність. Правове регулювання – це 

особлива регламентація суспільних відносин. Вона являє собою систему 

різноманітних юридичних засобів: норми права, юридичні факти, правові відносини, 

встановлення – право, дієздатності громадян і правового статусу громадян, 

визначення компетенції органів держави, правового положення громадських 

організацій, юридичних осіб тощо» [90, с. 199]. 

 Обидва обґрунтування важливості правового регулювання у сучасному житті 

мають спільну рису – у них йдеться про динаміку, яку опосередковує цей вид 

суспільного регулювання. Право не може бути ефективним, коли воно існує лише у 

статиці. Для практичної реалізації правових приписів (норм), воно має діяти, 

функціонувати – звідси і йдеться про динаміку.  

 Водночас, важко не звернути увагу на те, що два вищенаведених 

обґрунтування важливості феномену правового регулювання для науки та практики 

свідчать: їхні автори дотримуються різних підходів до того, якими є сутність та 

зміст правового регулювання.  

 Те, що поняття «правове регулювання» не має однакового визначення у 

сучасній юридичній літературі, є очевидним після ознайомлення з тим, які його 

дефініції пропонують дослідники (варто зауважити, що це поняття є 
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розповсюдженим переважно у пост-соціалістичних країнах, а тому звернення до 

досвіду країн з давніми демократичними традиціями у цій сфері не є плідним).  

 Одне з найбільш лаконічних визначень поняття «правове регулювання» 

належить С.М. Чистову. Він переконаний, що «правове регулювання – це діяльність 

держави щодо встановлення обов’язкових для виконання юридичних норм (правил) 

поведінки суб’єктів права» [207, с. 36].  

 Ця дефініція привертає позитивну увагу тим, що вона є стислою, а водночас – 

ємною. Саме це дозволяє авторові лаконічно донести свою думку до читачів.  

 Водночас, визначення не позбавлено недоліків.  

Так, варто зауважити, що «держава» сама по собі навряд чи здійснює 

«встановлення обов’язкових для виконання правил поведінки». Відповідне завдання 

покладено на органи державної влади. Також слід підкреслити, що й органи 

місцевого самоврядування належать до органів публічної влади, і вони також мають 

відповідні повноваження. А крім того, держава санкціонує деякі правила поведінки, 

навіть якщо вони не «створені» органами публічної влади.  

 Крім того, С.М. Чистов веде мову про «встановлення обов’язкових для 

виконання юридичних норм (правил) поведінки суб’єктів права». Варто зазначити, 

що далеко не усі правові норми є правилами поведінки – у правовій системі наявні і 

норми-принципи, і норми-дефініції. А тому у цій частині визначення може бути 

спрощено.  

 Деякі з наведених вище міркувань було враховано В.М. Сирих, який дає 

«визначення правового регулювання як діяльності держави і суспільства, 

здійснюваної в процесі підготовки й прийняття норм права, їх реалізації в 

конкретних відносинах та застосування державного примусу до правопорушників з 

метою досягнення стабільного правопорядку в суспільстві» [192, с. 148]. Однак, і це 

визначення викликає певні зауваження.  

 По-перше, В.М. Сирих наголошує на тому, що поняттям «правове 

регулювання» слід охоплювати також і реалізацію норм права у конкретних 
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відносинах. Навряд чи це є повністю сферою юриспруденції. Не відкидаючи 

необхідності контролювання ефективності правових норм, виявлення застарілих та 

«мертвих» норм, слід підкреслити: навряд чи доцільно настільки широко 

аналізувати правове регулювання.  

 По-друге, до поняття «правового регулювання» навряд чи доречно включати і 

згадку про державний примус. Хоча б тому, що при визначенні поняття «право», так 

само як і при визначенні поняття «норма права», наголошується на тому, що 

виконання відповідних норм забезпечується примусовою силою держави.  

 Менш всеохоплююче визначення поняття «правове регулювання» пропонує 

Е.Е. Кузьмін. Цей дослідник аргументує (посилаючись на відомих фахівців з теорії 

права) тезу щодо того, що «процес правового регулювання – це досить складне і 

довготривале явище, яке складається з декількох стадій: 

1. Правова регламентація суспільних відносин. 

2. Виникнення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків – це стан переходу 

від загальних приписів правових норм до конкретної моделі поведінки конкретних 

суб’єктів. 

3. Реалізація (фактичне використання) суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків, тобто втілення прав та обов’язків у конкретній поведінці суб’єктів» [92, 

с. 211]. 

Як можна побачити, у цій узагальненій дефініції не йдеться про юридичну 

відповідальність за невиконання та / або неналежне виконання приписів норм права, 

і це є її позитивною рисою. Водночас, усе одне у цьому узагальненому понятті 

правове регулювання характеризується дуже широко. Крім того, привертає увагу той 

факт, що Е.Е. Кузьмін не ототожнює «правове регулювання» та «правову 

регламентацію».  

У сучасній юридичній літературі існує точка зору, відповідно до якої 

пропонується розрізняти ці поняття. Е.Е. Кузьмін пояснює цю позицію наступним 

чином: «правова регламентація визначається як перша стадія правового 
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регулювання; стадія, на якій створюються норми права, формуються правила 

поведінки суб’єктів, умови виникнення у них прав, обов’язків, повноважень, 

відповідальності. При цьому визначається не тільки коло інтересів суб’єктів права і, 

відповідно, правовідносин, у рамках яких їхнє здійснення буде правомірним, але 

також прогнозуються перешкоди цьому процесу, можливі правові засоби їх 

подолання» [92, с. 211] (адже, як влучно зауважив В.М. Бевзенко, «правовідносини у 

будь-якій галузі права відіграють чи не найголовнішу роль - через них здійснюються 

суб’єктивні повноваження, виконуються функції уповноважених суб’єктів, 

реалізуються завдання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

їх посадових і службових осіб» [23, с. 7]).  

 Відповідно до нашої позиції, слід підкреслити: те, що пропонується розуміти 

під «правовим регулюванням», Е.Е. Кузьмін уважає за доцільне уважати «правовою 

регламентацією».  

 Водночас, переважна більшість фахівців з теорії держави і права, з юридичних 

наук пропонують застосовувати вищезазначені поняття як синоніми.  

 На користь цього свідчать наступні визначення:  

- О.В. Петришин із співавторами сформулював, що під правовим 

регулюванням варто розуміти «процес дії за допомогою правових норм та інших 

юридичних засобів на поведінку людей з метою упорядкування, охорони та розвитку 

суспільних відносин» [201, с. 404];  

 - Т.І. Тарахонич узагальнила: «більшість науковців схиляються до думки, що 

правове регулювання – це вплив права на суспільні відносини, який здійснюється 

через можливість використання відповідної системи засобів, які мають юридичний 

характер та забезпечують упорядкування суспільних відносин» [198, с. 10];  

 - П.М. Рабінович під правовим регулюванням розуміє «здійснюваний 

державою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони і розвитку» [173, с. 15];  
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 - О.Ф. Скакун зауважує, що правове регулювання – це здійснюване 

громадянським суспільством і державою за допомогою усієї сукупності юридичних 

засобів упорядкування суспільних відносин, їх закріплення, охорона, захист і 

розвиток» [185, с. 251]. 

 Варто зазначити, що аналогічні цим думкам наразі панують не тільки в 

юридичній науці. Так, «у державному управлінні під регулюванням суспільних явищ 

розуміють приведення поведінки людей та їх колективів до вимог правових норм, 

обмеження поведінки певними дозволами і заборонами» [187, с. 218]. 

У контексті дослідження понять «адміністративно-правове регулювання» та 

«адміністративно-правова регламентація» по відношенню до функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні слід зазначити, що існує ще й 

третє поняття, яке слід співвіднести з ними – «адміністративно-правовий вплив».  

На наш погляд, «адміністративно-правовим впливом» слід іменувати те, що 

вище одним з процитованих авторів було позначено як «правове регулювання у 

широкому сенсі», з «поправкою» на галузь адміністративного права.  

У зв’язку з цим, слід навести такий теоретичний приклад. Вірним та 

справедливим буде підхід, відповідно до якого «правовий вплив у теоретичних 

джерелах визначають як нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини, 

що здійснюється як за допомогою спеціальних правових засобів (норм права, 

правовідносин, правових актів), так і завдяки іншим правовим явищам, до яких 

належать правосвідомість, правова культура, принципи права. При цьому феномен 

правового впливу включає до себе правову свідомість, правову культуру, механізм 

правового регулювання, правові принципи, правотворчий процес» [124, с. 100]. Слід 

погодитись з цими міркуваннями. 

А отже, виходячи з вищенаведеного, навряд чи можна визнати вірним таку 

пропозицію щодо визначення аналізованого нами терміну: «з точки зору 

формування поняття «правове регулювання» розглядатися як специфічна система 

впливу на суспільно значущі, свідомо-вольові, повторні та стійкі суспільні 
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відносини з метою їх упорядкування, яка реалізується через визначення базових 

складових зазначених відносин із використанням спеціальних юридичних засобів» 

[44, с. 10]. Не слід ототожнювати «регулювання» та «вплив», у тому числі у 

контексті адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні.  

Авторський колектив підручника – академічного курсу «Адміністративне 

право України»  під керівництвом В.В. Галунька також надає перевагу 

характеристиці «регулювання» через поняття «впливу»: «адміністративно-правове 

регулювання характеризує спеціально-юридичний механізм впливу 

адміністративного права на поведінку й діяльність його адресатів. Це 

цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з 

метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і 

публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а також нормального 

функціонування громадянського суспільства й держави» [2, с. 317]. В.В. Галунько в 

іншій праці, написаній у співавторстві з О.М. Єщук, запропонували уважати, що 

«адміністративно-правове регулювання – це цілеспрямований вплив норм 

адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою 

адміністративно-правових засобів прав, свобод і публічних законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування громадянського 

суспільства та держави» [52]. Навряд чи можна повністю поділяти цю позицію. 

Ще одним прикладом може виступати узагальнення Н.О. Рибалки та С.М. 

Балабана: «правове регулювання визначається специфічним правовим впливом, що 

здійснюється правом як нормативним, загальнообов’язковим регулятором» [180, с. 

152]. Враховуючи вищенаведене, слід не погодитись з таким підходом. 

Деякі вчені вбачають прояв юридичного нормативізму у дослідженні 

правового регулювання того чи іншого явища, і дослідження адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

не є виключенням. Так, І.М. Шопіна у контексті дослідження правового 
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регулювання та правового впливу пише про нормативно-юридичний підхід до 

правопізнання, «за якого право розглядається як сукупність офіційно визнаних 

державою настанов (норм), що виступають співвимірниками юридичного характеру 

та правомірності (законослухняності) поведінки соціальних суб’єктів. Позитивною 

рисою даного підходу, на нашу думку, є визначення зв’язку правового регулювання 

з суспільними відносинами. Разом з тим не можна не побачити, що у наведених 

вище визначеннях досліджуваний феномен розглядається як аспект правового 

впливу, тому за своїм змістом вони подібні підходу до правового регулювання як до 

правового впливу або його частини, про що вже йшлося вище» [209, с. 1058]. Слід 

погодитись з її думкою та підкреслити, що юридичний нормативізм, як влучно 

узагальнила І.М. Шопіна, має не тільки недоліки, але й переваги. Про це часто 

забувають в юридичній літературі, намагаючись якомога більше відійти від 

радянського минулого, коли цей підхід був домінуючим та, здебільшого, єдиним 

офіційно заохочуваним.  

 Слід одразу наголосити на тому, що автор цього дослідження приєднується до 

суто нормативістської позиції, коли йдеться про правове регулювання у цілому та 

про адміністративно-правове регулювання зокрема.  

 Варто зазначити, що усі процитовані вище дослідники зробили значний внесок 

у розуміння сутності поняття «правове регулювання». Перед тим, як надати 

авторське визначення, слід наголосити на тому, що при його формулюванні 

застосовано не тільки системний підхід, але й метод абстрагування. Думка щодо 

справедливості цього не є новою в українській юридичній літературі, - так, Т.І. 

Тарахонич сформулювала, що «за допомогою абстрагування, правове регулювання 

розглядається як таке явище, що не пов’язане з іншими соціальними феноменами, як 

сукупність засобів, за допомогою яких здійснюється регулятивний вплив на 

суспільні відносини» [195, с. 24]. 

 Таким чином, слід уважати, що правове регулювання – це діяльність органів 

публічної влади та санкціонованих ними суб’єктів щодо створення правових норм 
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для упорядкування суспільних відносин з метою досягнення правопорядку (тобто, 

стану впорядкованості суспільного життя).  

Варто наголосити, що у сучасній українській літературі багато уваги 

приділяється питанням правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування. Слід відзначити, що більшість авторів, які 

висловлюються з приводу цих проблем, є представниками муніципального напряму 

юридичної науки. Не викликає сумнівів, що при здійсненні адміністративно-

правових досліджень слід ретельно опрацювати висновки та пропозиції 

представників науки конституційного та муніципального права, присвячені 

питанням місцевого самоврядування.  

Варто, однак, зауважити, що для досліджень адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування значно 

більш цікавими є напрацювання тих вчених, які є фахівцями з теорії держави і права. 

Їхні висновки та пропозиції мають більш високий ступінь узагальненості (у 

порівнянні з висновками та пропозиціями фахівців з конституційного та 

муніципального права). А отже, кожна розробка у цьому напрямі представляє 

неабиякий інтерес.  

На монографічному рівні подібні дослідження поки що відсутні. Найбільш 

близькою за тематикою є праця О.Й. Вовка на тему «Проблеми правового 

регулювання місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект». Ця наукова 

стаття була опублікована у 2018 році.  

Перш за все варто відмітити, що О.Й. Вовк, окреслюючи стан дослідженості 

обраної проблеми, не посилається на праці фахівців з адміністративного права, що є 

певним недоліком його дослідження у цілому та зокрема (у контексті того, що його 

напрацювання можна було б більш широко застосовувати при аналізі 

адміністративно-правового регулювання місцевого самоврядування, системи органів 

місцевого самоврядування). Цей висновок сформульовано з урахуванням тих 

прізвищ, які О.Й. Вовк наводить у вступній частині своєї статті – він згадує таких 
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відомих фахівців з теорії держави і права, як С.В. Бобровник, О.В. Зайчук, О.Ф. 

Скакун, Т.І. Тарахонич, інших. Водночас, у переліку відомих вчених, які 

досліджували цю проблему, автор наводить прізвища О.В. Батанова, М.І. Корнієнка, 

В.Ф. Погорілка, О.В. Прієшкіної, А.О. Ткачука та інших фахівців з конституційного 

та муніципального права України. А отже, штучне «відокремлення» напрацювань 

адміністративістів з цього питання виглядає недоречним.  

У контексті аналізу обраної статті важливо звернути увагу на те, що О.Й. Вовк 

обрав метою своєї публікації «теоретико-правовий аналіз правового регулювання 

місцевого самоврядування (як суспільного феномена) з урахуванням існуючих 

наукових доробок та практики сучасних вітчизняних муніципальних органів» [50, с. 

20]. Навряд чи коректним буде критично оцінювати те, як інший дослідник 

сформулював предмет свого дослідження. Однак варто зазначити, що 

представляється не дуже вірним вести мову про «вітчизняні муніципальні органи». 

В Україні поняття «муніципалітет», так само як і прикметник «муніципальний» не 

майже не застосовуються на нормативному рівні, у т.ч. в останні роки. Практики 

також не дуже часто вдаються до їхнього застосування, виключення становить хіба 

що словосполучення «муніципальна реформа».  

Найбільш активно прикметник «муніципальний» застосовують вчені. Так, 

навіть назва спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право 

сформульована за його допомогою. Існує низка підручників, навчальних посібників, 

методичних видань з такої навчальної дисципліни, як «муніципальне право 

України». Однак, варто відмітити, що найбільш поширеним прикметник 

«муніципальний» є у працях конституціоналістів, - звернення до розробок фахівців з 

адміністративного права свідчить про те, що перевага надається більш класичному 

та такому, що застосовується в Основному Законі України 1996 року, в інших актах 

чинного законодавства поняттю «місцеве самоврядування». Також варто наголосити 

на справедливості цього – адже в Україні відсутні муніципалітети та муніципальні 

органи, натомість наявні органи місцевого самоврядування, які формуються 



114 
 

відповідно до адміністративно-територіального поділу для захисту інтересів одної 

чи кількох територіальних громад.  

Отже, на початку ознайомлення з дослідженням О.Й. Вовка привертає увагу 

його не дуже ретельне ставлення до обрання засобів висловлення, формулювання 

результатів власних напрацювань.  

Ще одним аргументом на користь сформульованого вище зауваження є те, що 

О.Й. Вовк, дослідивши поняття «правового регулювання», доходить висновку щодо 

того, що в сучасній юридичній літературі воно застосовується у широкому та у 

вузькому розумінні. О.Й. Вовк справедливо узагальнив, що «до компонентного 

складу цього правового явища в широкому значенні належать усі форми впливу на 

свідомість і поведінку суб’єктів права, що передбачає можливість застосування всіх 

нормативних та індивідуальних юридичних засобів для упорядкування суспільних 

відносин. А у вузькому значенні, упорядкування суспільних відносин здійснюється 

за допомогою застосування виключно нормативних юридичних засобів, тобто 

механізму правового регулювання» [50, с. 21].  

Водночас, він доходить думки щодо того, що, «характеризуючи таке суспільне 

явище, як місцеве самоврядування, необхідно застосовувати широкий підхід до 

визначення правового регулювання» [50, с. 21]. Слід відмітити, що – як було 

зазначено вище – ця думка є авторською позицією, а отже, навряд чи варто її 

критикувати. Проте, зауваження викликає побудова наступної частини 

досліджуваної статті. Адже те, як саме О.Й. Вовк характеризує правове регулювання 

місцевого самоврядування, свідчить про те, що він веде мову про правове 

регулювання, виходячи з вузького підходу – а не з широкого підходу, який він 

уважає більш доречним. Так, у статті немає нічого про «форми впливу на свідомість 

і поведінку суб’єктів права, що передбачає можливість застосування всіх 

нормативних та індивідуальних юридичних засобів для упорядкування суспільних 

відносин». 
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Спочатку О.Й. Вовк приділяє чільну увагу самому явищу місцевого 

самоврядування. Він справедливо та обґрунтовано починає з того, що досліджує 

етимологію слова «самоврядування». Доволі цікавою філологічною знахідкою цього 

фахівця з теорії держави і права є те, що він зазначає: похідна «врядування» 

походить від давньословянського слова «ряд» - договір, угода тощо, тобто 

прийняття рішення, домовляючись між собою, а «самоврядувати» - укладати спільні 

ухвали з власної волі, добровільно через домовленість, без втручання сторонніх осіб, 

яке може відбуватися як на приватному (особистісному), так і на колективному 

громадському рівнях» [50, с. 21]. 

Водночас, філологічній частині дослідження бракує балансу у частині того, що 

О.Й. Вовк майже не приділяє уваги етимології слова «місцевий». Думається, що 

воно є так само важливим, як і іменник «самоврядування». У контексті 

адміністративно-правових досліджень варто зазначити, що з точки зору публічного 

адміністрування більш важливим як раз є прикметник «місцевий» - його значення у 

сукупності з іменником «самоврядування» надає можливість співвіднести місцеве 

самоврядування з державним управлінням.  

Аналізуючи визначення поняття «місцеве самоврядування» у сучасній 

юридичній літературі, автор починає з Р.Гнейста. Безперечно, цей відомий 

німецький юрист приділив чільну увагу дослідженням місцевого самоврядування, 

однак, це поняття було запроваджено далеко не ним (як хибно уважає О.Й. Вовк). 

Навіть аналіз історичного періоду, коли жив Р. Гнейст (ХІХ сторіччя) є аргументом 

на користь того, що він не міг запровадити у науковий обіг це поняття – місцеве 

самоврядування існувало вже протягом сторічь.  

Так само зауваження викликає і перелік наукових посилань автора на те, як 

поняття «місцеве самоврядування» визначається у сучасній юридичній літературі. 

Більшість посилань зроблено на праці фахівців з конституційного та муніципального 

права України. Однак, те, як саме О. Й. Вовк обрав, на яких дослідників посилатися, 

свідчить про доволі поверхове знайомство зі станом наукових розробок у цій сфері.  
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Так, більшість дослідників місцевого самоврядування в Україні віддають 

належне тому, як ґрунтовно проробляли питання сутності, змісту та організації 

місцевого самоврядування професори М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, П.М. 

Любченко, О.Ф. Фрицький. Слід зазначити, що посилань на їхні праці у дослідженні 

О.Й. Вовка немає. Найбільш відомими з числа тих авторів, дефініції яких він 

наводить, є В.В. Кравченко та М.В. Пітцик; крім того, є згадка і про тезаурусні 

напрацювання Н.В. Камінської, В.В. Попка, Т.С. Смірнової, які є значно менш 

відомими науковій громадськості.  

Резюмуючи свої напрацювання, О.Й. Вовк пропонує авторське визначення 

аналізованого поняття. Він уважає, що правове регулювання місцевого 

самоврядування – це «спрямований упорядкований процес впливу на суспільні 

відносини у сфері місцевого самоврядування, який здійснюється державою та 

громадянським суспільством за допомогою правових норм, а також дозвільних, 

зобов’язуючих й заборонних способів для реалізації місцевими самоврядними 

органами в межах законодавства самостійного регулювання та врядування істотною 

часткою публічних справ, під особисту відповідальність, в інтересах усіх місцевих 

мешканців територіальних громад» [50, с. 25-26]. 

У цьому визначенні є багато того корисного, що може бути запозичено для 

формулювання поняття «адміністративно-правове регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування». Однак, є й положення, які викликають 

зауваження.  

По-перше, навряд чи доречно застосовувати поняття «місцеві самоврядні 

органи», - адже у законодавстві України йдеться про «органи місцевого 

самоврядування».  

По-друге, у визначеннях традиційно не застосовують оціночні поняття – не 

дуже зрозуміло, яка частка публічних справ уважається «істотною».  

По-третє, тавтологічною виглядає конструкція «місцеві мешканці 

територіальних громад». Відповідно до Основного Закону України, територіальна 
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громада – це жителі села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селища та міста. Таким чином, це не адміністративно-територіальна 

одиниця, що має своїх мешканців, а сукупність жителів села тощо.  

 Почати формулювати дефініцію поняття «адміністративно-правове 

регулювання функціонування системи місцевого самоврядування в Україні» слід з 

філологічних витоків ключового поняття у цьому словосполученні – «регулювати».  

 У тлумачному словнику української мови дається таке тлумачення слова 

«регулювати»: впорядковувати що-небудь, керувати чимось, підкорювати його 

відповідним правилам, певній системі [186].  

 Одразу варто зазначити, що запропоноване нами визначення поняття 

«адміністративно-правове регулювання функціонування системи місцевого 

самоврядування в Україні» варто застосовувати в наукових дослідженнях 

вузькопрофільного спрямування. Не слід пропонувати закріплювати цю дефініцію 

на нормативному рівні.  

При формулюванні визначення поняття «адміністративно-правове 

регулювання функціонування системи місцевого самоврядування в Україні» слід 

взяти до уваги те, як інші фахівці з адміністративного права визначали поняття 

«адміністративно-правове регулювання» у контексті досліджуваного ними інституту 

чи підінституту галузі адміністративного права.  

 Так, О.А. Моргунов запропонував уважати, що «адміністративно-правове 

регулювання публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту доцільно 

визначати як сукупність адміністративно-правових норм та інших адміністративно-

правових засобів, за допомогою яких закріплюють, впорядковують, охороняють 

відносини за участю суб’єктів владних повноважень у вказаних сферах в інтересах 

людини, суспільства та держави через механізм адміністративно-правового 

регулювання» [120]. Слід сформулювати основні зауваження до цього визначення.  

 По-перше, навряд чи регулювання варто визначати як сукупність правових 

норм та інших заходів. Вище наводились більш коректні позиції щодо поняття 
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«регулювання» у цілому, а також понять «правове регулювання», «адміністративно-

правове регулювання» зокрема.  

 По-друге, автор дещо зловживає повторами прикметника «адміністративний» 

у сформульованій ним дефініції (це зауваження вже висловлювалось щодо одного з 

проаналізованих визначень). 

 По-третє, О.А. Моргунов веде мову про «упорядкування» суспільних 

відносин. Не дуже зрозуміло, що це таке, як «упорядкування» співвідноситься з 

«охороною».  

 Нарешті, виходячи з цього визначення, адміністративно-правове регулювання 

аналізованого автором інституту здійснюється в інтересах людини, суспільства та 

держави. Навряд чи в їхніх інтересах здійснюється лише адміністративно-правове 

регулювання публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту.  

 Г.С. Іванова, досліджуючи адміністративно-правове регулювання в 

агропромисловому комплексі, надала одразу два визначення.  

 Перше визначення – це дефініція поняття «адміністративно-правове 

регулювання в агропромисловому комплексі». На думку авторки, воно «є видом 

публічної діяльності, яка має організуючий, виконавчо-розпорядчий характер, 

галузевої групи органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб щодо практичної реалізації функцій та завдань аграрної політики» [73, с. 25]. 

 Друге визначення – це дефініція поняття «адміністративно-правове 

регулювання агропромислового комплексу». На думку авторки, під ним «слід 

розуміти унормовану законодавством діяльність компетентних органів державної 

влади, місцевого самоврядування та представників громадянського суспільства, 

спрямовану на реалізацію аграрної політики держави» [73, с. 87]. 

Два визначення є доволі подібними, а тому доцільно проаналізувати їх разом, 

а не кожне окремо.  

По-перше, краще вести мову про «публічну діяльність», ніж про «унормовану 

законодавством діяльність». Це робить дефініцію більш точною. 
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По-друге, навряд чи у визначенні слід наголошувати на тому, що публічна 

діяльність «має організуючий, виконавчо-розпорядчий характер». Навряд чи є 

публічна діяльність, характеру якої ці ознаки не властиві.  

По-третє, дефініції є доволі загальними, і лише наприкінці згадується про 

аграрну політику. Варто зауважити, що доцільно було б навести у них більше 

деталей щодо інституту, адміністративно-правове регулювання якого досліджується.  

 А.О. Щербиною було «визначено адміністративно-правове регулювання 

використання персональних даних як упорядкований вплив держави через норми 

адміністративного права на сферу суспільних відносин, що виникають у процесі 

використання персональних даних володільцями, розпорядниками, одержувачами 

персональних даних, суб’єктами персональних даних, третіми особами, 

Уповноваженим ВРУ з прав людини, з метою забезпечення функціонування 

публічної влади із дотриманням балансу суспільних інтересів та права на 

приватність» [210, с. 5]. Це визначення викликає низку міркувань.  

 По-перше, йдеться про те, що «регулювання» - це «вплив». Вищенаведені у 

цьому підрозділі міркування навряд чи дають можливість погодитись з таким 

підходом.  

 По-друге, йдеться про вплив «держави». Більш коректним було б вести мову 

про «органи державної влади». А ще більш вірним – про «органи публічної влади».  

 Інші частини визначення стосуються досліджуваного його автором інституту, 

а тому не представляють інтересу у контексті нашого дисертаційного дослідження.  

І.А. Черниш уважає, «що адміністративно-правове регулювання торгівельної 

діяльності – це заснована на адміністративно-правових нормах діяльність 

уповноважених державою суб’єктів публічного адміністрування з метою 

забезпечення прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які займаються 

торгівельною діяльністю, а також захисту прав споживачів, що здійснюється 

адміністративними методами у визначених законодавством формах» [205, с. 659]. Ця 

дефініція не позбавлена недоліків.  
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По-перше, навряд чи слід кілька разів застосовувати прикметник 

«адміністративний». Зрозуміло, що адміністративно-правове регулювання 

ґрунтується саме на нормах адміністративного права та здійснюється за допомогою 

адміністративних методів. Такий підхід лише перевантажує дефініцію.  

По-друге, публічне адміністрування завжди здійснюється з метою 

забезпечення прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Така мета не є 

притаманною лише публічному адмініструванню торгівельної діяльності.  

Позитивною рисою є посилання на суб’єктів публічного адміністрування як на 

суб’єктів аналізованого регулювання. Це слід запозичити для подальшого 

застосування.  

М.Ю. Віхляєвим було «визначено поняття адміністративно-правового 

регулювання порядку створення та діяльності ППГО (професійних правничих 

громадських організацій – В.Ч.) як упорядкованого цілеспрямованого впливу 

держави за допомогою нормативно-правових актів на суспільні відносини у сфері 

заснування та подальшої діяльності ППГО в Україні, що сприяє створенню та 

поліпшенню середовища їх функціонування, який передбачає регулювання порядку 

взаємовідносин засновників ППГО з державними органами щодо створення цих 

організацій, а також вже створених ППГО з державними органами під час їх 

подальшого функціонування [46, с. 2-3]. Він послідовно втілив свої напрацювання у 

своїх розробках (дивись, наприклад, [48, с. 16;47, с. 96;49, с. 80]). 

 Це визначення є найбільш привабливим з усіх вищенаведених.  

 По-перше, у ньому йдеться про нормативно-правові акти, за допомогою яких 

здійснюється адміністративно-правове регулювання.  

 По-друге, у ньому детально вказано, з якою саме метою здійснюється 

адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності професійних 

правничих громадських організацій.  

 По-третє, з числа вищенаведених визначень воно є найбільш конкретним і в 

інших своїх аспектах.  
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Д.П. Зєркін і В.Г. Ігнатов сформулювали, що «завдання адміністративно-

правового регулювання - це вираження усвідомленої необхідності реально здійснити 

поставлені цілі в конкретних умовах» [72, с. 54]. Слід повністю погодитись з цим 

твердженням, яке є ємним та змістовним.  

Продовжуючи, варто нагадати про те, що у затвердженій Урядом Україні 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні 2014 р. наявна така структура частина, як «Завдання реформи». За 

сутністю, йдеться про таку частину адміністративної реформи, як муніципальна 

реформа. А отже, навряд чи буде коректним формулювати та пропонувати 

доктринальний перелік завдань адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні за наявності 

можливості скористатися закріпленим на нормативному рівні переліком.  

Так як Концепція 2014 року присвячена подальшому удосконаленню не тільки 

функціонування системи органів місцевого самоврядування, то слід запропонували 

виокремити лише ті завдання, які стосуються аналізованої нами системи. Таким 

чином, до числа завдань адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні слід уважати належними 

наступні завдання, передбачені положеннями Концепції 2014 року: 

- «забезпечення доступності та якості публічних послуг; 

- досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади;  

- визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів 

місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з метою забезпечення 

доступності та належної якості публічних послуг, що надаються такими органами; 

- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих 

повноважень» [88]. 
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Варто зазначити, що, хоча ці завдання були сформульовані у 2014 році, жодне 

з них поки що не виконано у повному обсязі, а отже – вони залишаються 

актуальними.  

 На підставі цих завдань можна сформулювати мету адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні.  

 На підставі проаналізованих вище пропозицій теоретиків та адміністративістів 

слід запропонувати наступну дефініцію аналізованого нами поняття.  

 Адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування – це цілеспрямована діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, що своїми правовими актами упорядковують суспільні відносини у 

цій системі у частині удосконалення її структури та роботи усіх її елементів, у тому 

числі в рамках проведення муніципальної реформи як складової адміністративної 

реформи.  

 Як витікає з юридичної літератури, автори приділяють істотну увагу питанням 

мети адміністративно-правового регулювання конкретного галузевого інституту, 

підінституту тощо. 

 І.А. Городецька уважає, що «термін «регулювати» розкривається через 

дієслова впорядковувати, налагоджувати, керувати, домагатись та інші, які вказують 

на дію, а остання, з точки зору соціології, передбачає наявність мети, свідомості й 

об’єкта дії. Таким чином, викладене вище дає підстави стверджувати, що 

«регулювання» в найзагальнішому сенсі – це дія (діяльність) за значенням, що 

обумовлена певною метою (ціллю), якій передує усвідомлення суб’єктом 

регулювання потреби в ньому» [60, с. 61]. Отже, цілком логічно одразу інтегрувати 

мету адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні у дефініцію цього поняття.  

 Фахівці з теорії держави та права уважають, що «метою регулювання є 

досягнення відповідності між поведінкою особи і діями спільноти людей, їх 

інтересами, цілями і завданнями, які постають із існуючих у даному суспільстві 
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об`єктивних закономірностей» [204, с. 13]. Слід погодитись з цим, адже 

застосування системного методу у цьому випадку є надзвичайно доречним та 

обґрунтованим.  

 Таким чином, цілком справедливим буде уважати що мета адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні полягає у забезпеченні в рамках чергового етапу децентралізації публічної 

влади подальшого структурного удосконалення цієї системи та роботи її у цілому і 

кожного з її елементів зокрема. 

 

 2.2 Інші характеристики адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

 

 Характеристику адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні доцільно доповнити 

інформацією про предмет та метод такого регулювання. Важливе наукове та 

практичне значення мають також види адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, його інші 

характерні ознаки (з цим погоджуються провідні фахівці з адміністративного права, 

наприклад, І.П. Голосніченко [59, с. 129]).  

При характеристиці тих елементів адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, які не було 

охарактеризовано у попередньому підрозділі, варто взяти до уваги положення 

чинного законодавства України з аналізованого питання. 

С.В. Болдирєв цілком вірно узагальнив, що «однією з основ місцевого 

самоврядування є його правова основа, яку становить система нормативно-правових 

актів, що регламентують організацію і функціонування місцевого самоврядування в 

Україні» [33, с. 10]. Слід повністю погодитись з цим твердженням.  
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Варто підкреслити, що в юридичній літературі наявні також і інші думки з 

цього питання. Так, Ю.В. Делія сформулював, що слід розглядати правові основи 

місцевого самоврядування як «систему правових норм, правил поведінки суб’єктів 

місцевого самоврядування, встановлених або санкціонованих державою, 

територіальною громадою та органами місцевого самоврядування» [62, с. 3]. 

Думається, що більш вірним вести мову про «систему нормативно-правових актів» - 

адже за наявності речення, статті тощо, у якій йдеться про місцеве самоврядування, 

неодмінно слід вказати на її джерело – за належністю України до континентальної 

правової родини це здебільшого нормативно-правовий акт.  

Правове регулювання функціонування органів місцевого самоврядування в 

Україні здійснюється положеннями, що містяться у національному законодавстві та 

у міжнародних документах, ратифікованих Україною. Адміністративно-правове 

регулювання не є виключенням – при його здійсненні необхідно враховувати 

відповідні положення Конституції України 1996 року, інших важливих джерел 

національного законодавства, система яких має ієрархічний характер.  

Особливу важливість для врахування при здійсненні адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні мають конституційно-правові основи (засади) місцевого самоврядування.  

О.М. Алтуніною «конституційно-правові засади місцевого самоврядування 

визначено як сукупність правових норм Конституції України, які визначають вихідні 

та основоположні ідеї, мають загальний характер, визначають сутність, побудову, 

організацію і здійснення місцевого самоврядування в Україні та конкретизуються і 

деталізуються в нормах інших джерел права» [7, с. 6]. Слід погодитись з таким 

підходом до аналізованого поняття. Варто наголосити, що доцільно всіляко 

підтримати такий підхід, відповідно до якого поняття «конституційний» 

застосовується у вузькому розумінні – як «такий, що міститься у тексті Конституції 

України 1996 року». Адже більш розповсюдженим є застосування цього поняття у 

широкому розумінні, – як «такий, що міститься у тексті джерела конституційного 
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законодавства». Застосування цього поняття у широкому розумінні вносило б 

плутанину до нашого дисертаційного дослідження.  

Повертаючись до розробок О.М. Алтуніної слід також підкреслити, що вона 

визначила, що «конституційно-правові засади місцевого самоврядування об’єднано 

у три групи:  

1) ті, які закріплено в окремому розділі Основного Закону (Розділ XI «Місцеве 

самоврядування»);  

2) ті, які закріплено у інших розділах та статтях Конституції України;  

3) ті, які визначаються конституційними законами» [7, с. 6]. 

При зверненні уваги на подальше удосконалення адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

слід застосовувати цю класифікацію – однак не повністю, а частково.  

 Викликає зауваження третя класифікаційна група. Відсутність в Україні 

конституційних законів робить важким для розуміння, що ж саме автор мала на 

увазі, коли включала її до своєї класифікації.  

 Авторка чітко визначила, положення яких саме статей Конституції України 

1996 року належать до числа тих, що є вагомими для дослідників інституту 

місцевого самоврядування, у перших двох класифікаційних групах.  

 Статті, які належать до першої групи, є очевидними – Розділ ХІ «Місцеве 

самоврядування» містить положення, присвячені конституційно-правовим основам 

цього інституту.  

Статті, на які О.М. Алтуніна посилається у другій класифікаційній групі, є 

менш очевидними як такі, що необхідні для дослідників інституту місцевого 

самоврядування.  

Як правило, вчені самостійно акцентують увагу на тих конституційних 

положеннях, які є цікавими та корисними для їхніх досліджень.  

Наприклад, Р.С. Мельник та В.С. Бевзенко сформулювали, що «підставою для 

виділення самоврядної (муніципальної) влади як складового елементу публічної 
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влади є положення ст. 7 Конституції України, в якій зазначено, що в Україні 

визнається і гарантується місцеве самоврядування, яке, відповідно, організаційно та 

фінансово є відмежованим від державної влади» [110, с. 29]. Таким чином, з точки 

зору цих дослідників, важливим для адміністративно-правової науки є положення 

розміщеної у Розділі І Основного Закону України 1996 року статті 7.  

У цілому, найбільше конституційних положень, які є важливими для 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи місцевого 

самоврядування в Україні, розміщені саме у Розділі І Основного Закону України 

1996 року.  

До їх числа слід уважати належними положення: 

- статті 1, відповідно до яких «Україна є суверенною і незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою державою»;  

- статті 5, відповідно до яких «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування» [84]. 

Однак, важливі положення можна знайти і в інших розділах Конституції 

України. Так, у Розділі ІХ «Територіальний устрій України» стане у нагоді стаття 

133, відповідно до частини першої якої «систему адміністративно-територіального 

устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, 

райони в містах, селища і села» [84]. Варто ще раз наголосити, що система органів 

місцевого самоврядування побудована та функціонує відповідно до 

адміністративно-територіального поділу країни.  

Варто також зазначити, що в українській юридичній літературі є спроби 

угрупувати конституційні положення, які стануть у нагоді при здійсненні 

адміністративно-правових досліджень регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні. Прикладом може слугувати пропозиція С.В. 

Болдирєва. Він, «аналізуючи конституційні норми, які регулюють відносини, що 
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виникають у процесі організації і функціонування місцевого самоврядування 

дисертант поділяє їх на 4 групи. Це норми:  

а) у яких закріплюються засади конституційного ладу, народовладдя, рівності 

всіх форм власності, гарантується місцеве самоврядування;  

б) які регламентують діяльність місцевого самоврядування щодо забезпечення 

прав та свобод людини і громадянина;  

в) що закріплюють правові, організаційні, матеріальні і фінансові основи 

місцевого самоврядування;  

г) у яких закріплені правові гарантії місцевого самоврядування» [33, с. 10]. 

Слід звернути увагу на ці узагальнення. Однак, навряд чи плідно робити 

аналогічний перелік для потреб нашого дисертаційного дослідження, - напрацювань 

інших вчених більше, ніж достатньо для його проведення.  

Більш доцільним буде перейти від правових та конституційно-правових засад 

місцевого самоврядування до його адміністративно-правових засад, точніше – до 

адміністративно-правових засад його здійснення (адже у нашій праці досліджується 

функціонування системи органів місцевого самоврядування).  

Поняття «адміністративно-правові засади здійснення місцевого 

самоврядування в Україні» О.М. Алтуніною «визначено як сукупність 

адміністративно-правових норм, які регулюють суспільні відносини управлінського 

характеру, що складаються під час виконавчої і розпорядчої діяльності органів 

місцевого самоврядування» [7, с. 6]. Слід погодитись з її дефініцією та взяти її за 

основу для нашого дослідження, - адже авторка зробила наголос саме на 

функціонуванні органів місцевого самоврядування (вона веде мову про здійснення 

ними виконавчої та розпорядчої діяльності).  

Важливо взяти до уваги і те, як О.М. Алтуніною визначено співвідношення 

конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого 

самоврядування в Україні. На її думку, воно «полягає у тому, що:  

- по-перше, конституційні засади є основою для адміністративно-правових;  
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- по-друге, адміністративно-правові засади розвивають, деталізують і 

конкретизують конституційні норми, які визначають основи місцевого 

самоврядування;  

- по-третє, чітке розуміння меж правового регулювання місцевого 

самоврядування, яке здійснюється за допомогою конституційних та 

адміністративно-правових норм, позитивно позначиться на розмежуванні 

конституційної і законодавчої правотворчості, а також на відповідній 

правозастосовній діяльності у досліджуваній сфері» [7, с. 6]. 

Варто повністю погодитись з цим узагальненням та перейти до наявних в 

українській юридичній літературі пропозицій щодо класифікації, угрупування 

нормативно-правових актів, якими здійснюється адміністративно-правове 

регулювання підінститутів, інститутів галузі адміністративного права з метою їх 

запозичення для дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні.  

При угрупуванні положень нормативно-правових актів, якими здійснюється 

адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, можна застосувати один з двох наявних у сучасній 

літературі з адміністративного права підходів.  

Перший підхід можна продемонструвати на прикладі того, як Я.В. Журавель 

вирішив поставлене перед собою завдання дослідити ту сукупність нормативно-

правових актів, яка регламентує організацію та функціонування органів місцевого 

самоврядування в Україні. Ним було запропоновано «класифікувати такі 

нормативно-правові акти на три групи:  

1) нормативні акти, що визначають загальні засади адміністративно-правового 

статусу органів місцевого самоврядування;  

2) нормативні акти, які регламентують порядок здійснення координації та 

контролю діяльності органів місцевого самоврядування;  
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3) нормативні акти, що закріплюють особливості правовідносин між органами 

місцевого самоврядування та органами державної влади, управління, 

господарювання, а також визначають місце представницьких органів та їх 

виконавчих органів в системі влади і управління» [68, с. 9]. 

Другий підхід можна продемонструвати на прикладі навчально-методичного 

видання. М.М. Бурбика, А.В. Солонар та К.Д. Янішевська у підручнику 

«Адміністративне право України» характеризують адміністративне регулювання 

багатьох інститутів адміністративного права. На жаль, щодо інституту місцевого 

самоврядування вони не зробили відповідних узагальнень, а тому їхній підхід до 

угрупування нормативно-правових актів, якими закладаються адміністративно-

правові основи того чи іншого інституту, слід розглянути на прикладі сфери 

культури.  

Автори стверджують, що «аналіз законодавчої бази у сфері культури дозволяє 

виділити З групи нормативних актів, що тим чи іншим чином регулюють суспільні 

відносини у сфері культурного життя. 

До першої групи слід віднести нормативно-правові акти, що регулюють 

загальні питання функціонування культурної сфери в Україні. До цієї групи 

належать, перш за все, Основи законодавства України про культуру, які визначають 

правові, економічні, соціальні засади розвитку культури в Україні, та Концепція 

державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки. 

 До другої групи можна віднести нормативно-правові акти, які регулюють 

окремі питання у галузі культури, зокрема: бібліотечну справу, клубну та музейну 

справу, діяльність театральних, архівних установ, кінематографію тощо. Це закони 

України від 18 березня 2004 р. "Про охорону археологічної спадщини", від 31 травня 

2005 р. "Про театри і театральну справу", від 8 червня 2000 р. "Про охорону 

культурної спадщини", від 7 жовтня 1997 р. "Про професійних творчих працівників 

та творчі спілки"; від 23 вересня 1997 р. "Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення" (…), від 27 січня 1995 р. "Про бібліотеки та 
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бібліотечну справу" (…), від 24 грудня 1993 р. "Про національний архівний фонд та 

архівні установи" (…), від 29 червня 1995 р. "Про музеї та музейну справу", від 13 

січня 1998 р. "Про кінематографію". 

До третьої групи належать нормативно-правові акти, які регулюють окремі 

аспекти культурної діяльності. До таких законів слід віднести ЗК, КпАП, ГК, закони 

України: від 23 грудня 1993 р. "Про авторське право і суміжні права" (в редакції 

Закону від 11 липня 2001 р.), від 21 січня 1994 р. "Про державну таємницю", від 3 

липня 1996 р. "Про рекламу" (в редакції Закону від 11 липня 2003 р.) тощо» [43, с. 

209-210]. 

Здавалося б, що пропозиція Я.В. Журавля є більш привабливою по 

відношенню до нашого дослідження. Таке враження може скластися тому, що вона є 

більш деталізованою.  

Натомість, розробка групи авторів процитованого вище підручника 

«Адміністративне право України» є більш загальною – мається на увазі, більш 

загальними є її класифікаційні групи.  

Однак, М.М. Бурбика, А.В. Солонар та К.Д. Янішевська запропонували дуже 

вдалий підхід, який легко адаптувати до адміністративно-правового регулювання 

будь-якого інституту адміністративного права.  

Більше того – відсутність більш точних та чітких вказівок у назвах 

класифікаційних груп (як це має місце у пропозиції Я.В. Журавля) сприяє тому, що 

ті чи інші положення нормативно-правових актів не «залишаться осторонь» при 

проведенні класифікації. У цьому є перевага більш загальних класифікаційних груп.  

Також, водночас слід застосувати напрацювання фахівців з теорії держави і 

права щодо видів правового регулювання. Ці розробки можна інтегрувати у 

запропонований перелік.  

 О.Ф. Скакун виокремлює: 
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- законодавче регулювання (повне, яке виключає будь-яке підзаконне 

регулювання та основне, відправне, що передбачає його конкретизацію під-

законним регулюванням державних органів чи об’єднань громадян) та 

- підзаконне нормативне регулювання, що здійснюється правовими нормами, 

закріпленими в підзаконних нормативно-правових актах держави й актах об’єднань 

громадян» [185, с. 263]. 

 Варто дотримуватися рекомендацій відомої дослідниці та при формулювання 

пропозицій розрізняти нормативні акти у залежності від їхньої юридичної сили.  

Водночас, навряд чи доцільно «розривати» ці два види нормативного 

регулювання. Щодо цього твердження можна навести приклад, попередньо 

зазначивши, що при дослідженні адміністративно-правової регламентації місцевого 

самоврядування у цілому та функціонування системи органів місцевого 

самоврядування зокрема слід також орієнтуватись і на адміністративно-правове 

регулювання державного управління. Так, можна взяти до уваги основний підхід до 

такого регулювання, який було сформульовано у стислому вигляді Д.В. 

Колесніковим, а саме: «адміністративно-правове регулювання державного 

управління є достатньо об’ємним та всебічним і охоплює практично усі сфери 

діяльності державних органів. Адміністративно-правові норми, що регулюють 

державне управління, містяться в Основному Законі України, а також у низці 

законодавчих актів і визначають правовий статус, повноваження, а також порядок 

утворення і припинення тощо» [79, с. 143]. Цей підхід викликає одне концептуальне 

зауваження – навряд чи доцільно обмежуватися лише Конституцією та законами 

України, при дослідженні адміністративно-правового регулювання будь-якого 

підінституту, інституту цієї галузі права слід охопити увагою більш широке коло 

нормативно-правових актів.  

О.Й. Вовк пропонує усі «заходи правового регулювання місцевого 

самоврядування правовими нормами» угрупувати наступним чином:  
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 1) міжнародно-правові акти (у т.ч. Всесвітня декларація місцевого 

самоврядування 1985 р., Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. та 

інші);  

 2) національні, внутрішньодержавні нормативно-правові акти (у т.ч. 

Конституція України 1996 року, Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» 

1997 року; також автор наводить назви аналогічних кодифікованих законів про 

місцеве самоврядування в інших країнах);  

 3) нормативні акти органів місцевого самоврядування (у т.ч. статути 

територіальних громад, рішення представницьких органів місцевого 

самоврядування, акти виконавчих органів місцевого самоврядування тощо).  

 Варто зауважити – знов-таки, з точки зору дослідження адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні – що тут бракує важливих груп нормативно-правових актів.  

 По-перше, це нормативні акти місцевих органів виконавчої влади. У частині 

делегування повноважень, спільної діяльності на користь територіальної громади, 

об’єднаної територіальної громади, кількох територіальних громад вони є 

важливими та значущими, особливо коли йдеться про акти відповідних місцевих 

державних адміністрацій.  

 По-друге, це нормативні акти центральних органів виконавчої влади України. 

Так, Кабінет Міністрів України часто виступає автором концепцій чергового етапу 

муніципальної реформи. А сама муніципальна реформа відбувається під 

координацією Міністерства розвитку громад та територій України.  

 М.Ю. Осипов, аналізуючи види правового регулювання, виокремлює такі 

критерії їх класифікації:  

а) у залежності від рівня, на якому здійснюється правове регулювання 

(міжнародно-правове,  

загальнодержавне,  

регіональне,  
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місцеве,  

локальне та  

індивідуальне (на рівні згоди сторін));  

б) у залежності від рівня системи права  

(публічне та приватне;  

матеріальне та процесуальне;  

галузеве та інституційне правове регулювання);  

в) у залежності від фази праворегулятивного процесу  

(первинне правове регулювання, яке здійснюється, коли виникають нові 

суспільні відносини;  

корекційне правове регулювання, що виникає за умови виправлення 

помилок в існуючому правовому регулюванні) [125, с. 42]. 

 Щодо цього переліку слід запропонувати кілька міркувань.  

 Друга пропозиція (тобто виокремлювати види правового регулювання у 

залежності від рівня системи права) не може бути застосована, коли йдеться про 

адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. Адже очевидно, що у цьому випадку йдеться про галузеве 

правове регулювання, та що галузь адміністративного права належить до публічно-

правових галузей.  

 Остання пропозиція не виглядає переконливою – навряд чи доцільно одразу 

виходити з того, що у правовому регулюванні будуть настільки істотні помилки, що 

їхнє виправлення вимагатиме настільки значної кількості правових норм, що їх 

можна буде угруповувати окремо.  

 Перша пропозиція може бути застосована, однак не з таким широким 

переліком класифікаційних груп. По відношенню до адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

слід зазначити, що варто зосередитись на загальнодержавному та місцевому рівнях.  



134 
 

Міжнародно-правовий вимір у контексті аналізу місцевого самоврядування у 

цілому та функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

зокрема має скоріше перспективний характер та має бути врахований при 

формулюванні пропозицій щодо подальшого удосконалення такого регулювання.  

 Що ж до регіонального, місцевого, локального та індивідуального рівнів, то у 

контексті дослідження інституту місцевого самоврядування настільки детальний 

поділ не є обґрунтованим.  

 Крім напрацювань теоретиків, стануть у нагоді також пропозиції фахівців з 

адміністративного права, які аналізували ці питання.  

 Так, А. В. Шарнін, досліджуючи особливості адміністративно-правового 

регулювання діяльності органів досудового розслідування МВС України, 

констатував, що: 

 «адміністративно-правове регулювання може бути  

нормативним (регулювання, що здійснюється нормами адміністративного 

права) та  

індивідуальним (регулювання, що здійснюється індивідуальними 

адміністративно-правовими засобами)» [208, с. 226]. 

О.Й. Вовк, звертаючи увагу на  види правового регулювання місцевого 

самоврядування, посилається на розробки С.В. Бобровник та пропонує виділяти 

нормативне та індивідуальне правове регулювання місцевого самоврядування [50, с. 

25]. 

 Слід погодитись з тим, що до числа актів, якими здійснюється 

адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, слід відносити як нормативно-правові, так і 

індивідуально-правові акти (прикладом індивідуально-правового акту у 

досліджуваній сфері може слугувати наказ Міністерства розвитку громад та 

територій України від 15 жовтня 2020 року № 245 «Про визначення переможців та 
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відзначення учасників конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2020 

році» [143]). 

 Варто підкреслити, що з цим погоджуються і інші фахівці. Так, членами 

авторського колективу під керівництвом В.Б. Авер’янова, була висловлена думка, 

що «індивідуальне адміністративно-правове регулювання є частиною казуального 

правового регулювання, оскільки не носить загального характеру та пов’язане з 

упорядкуванням конкретних, одиничних суспільних відносин. Адже 

індивідуальними правовими засобами врегульовуються ті випадки, що не 

врегульовані нормами позитивного адміністративного права. До таких засобів 

належать розпорядчі акти й інші акти застосування адміністративного права, 

адміністративні договори й деякі інші правові засоби» [139, с. 159-160]. 

Слід зауважити: навряд чи доцільно угруповувати індивідуальні засоби, якими 

здійснюється адміністративно-правове регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні. А тому варто зосередити дослідницьку 

увагу на класифікації нормативно-правових актів, якими здійснюється 

адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. 

Резюмуючи, варто рекомендувати при класифікації нормативно-правових 

актів, якими здійснюється адміністративно-правове регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні застосовувати такі 

класифікаційні групи:  

- нормативно-правові акти, що регулюють загальні питання місцевого 

самоврядування;  

- нормативно-правові акти, які регулюють функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні;  

- нормативно-правові акти, які регулюють функціонування окремих органів 

місцевого самоврядування в Україні.  
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До числа документів, що входять до цієї групи, слід відносити лише акти 

загальнодержавного рівня, юридична сила яких є доволі високою (Основний Закон 

має найвищу юридичну силу, одразу після нього в ієрархії нормативно-правових 

актів розташовуються закони).  

До першої групи слід уважати належними Конституцію України 1996 року, 

положення якої – як було продемонстровано вище – визначають місце місцевого 

самоврядування у сучасній Українській державі та суспільстві, взаємовідносини між 

двома видами публічної влади, зв'язок між адміністративно-територіальним поділом 

та організацією місцевого самоврядування, у т.ч. системи органів місцевого 

самоврядування. Конституція України 1996 року є Основним Законом. Її 

кодифікований характер, мультигалузевість, стислість та лаконічність 

конституційних положень роблять її унікальним документом у системі джерел права 

України у цілому та національного адміністративного права зокрема. 

До першої групи слід уважати належним також і основний кодифікований акт 

про місцеве самоврядування в Україні – Закон від 21 травня 1997 року «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Адже, як записано у його преамбулі, «цей Закон 

відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого 

самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і 

відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування» [153].  

Більше до цієї групи навряд чи можна включити будь-які нормативно-правові 

акти. Це обґрунтовано характером двох документів, які наявні у її складі.  

Друга група, яку запропоновано виокремлювати – це нормативно-правові 

акти, які регулюють функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні. До числа документів, що входять до цієї групи, слід відносити не лише 

закони. Юридична сила таких актів є різною – закони мають більшу юридичну силу, 

ніж підзаконні акти.  

До числа законів, які доцільно включити до другої групи, слід уважати 

належними:  
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- Закон України від 7 червня 2001 р. «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», який своїми положеннями «регулює правові, організаційні, 

матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в 

органах місцевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових 

осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії 

перебування на службі в органах місцевого самоврядування» [157]; 

- Закон України від 5 лютого 2015 р. «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», який «регулює відносини, що виникають у процесі 

добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також 

добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад» [149];  

- Закон України від 17 червня 2014 р. «Про співробітництво територіальних 

громад», який «визначає організаційно-правові засади співробітництва 

територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, його 

стимулювання, фінансування та контролю» [159];  

- Виборчий кодекс України, який стосується кожного з елементів системи 

органів місцевого самоврядування. Так, відповідно до його положень обираються 

місцеві ради та низка посадових осіб місцевого самоврядування. Але, крім того, 

положення цього документу стосуються і виконавчих органів місцевого 

самоврядування – у частині їхньої участі у загальнодержавних та місцевих виборчих 

процесах (дивись [45]). 

Запропонований перелік не є вичерпним.  

До числа підзаконних актів загальнодержавного рівня, які доцільно включити 

до другої групи, слід уважати належними: 

- нормативно-правові акти Верховної Ради України. Наприклад, Положення 

про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затверджене 

Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р., у якому регламентується 

важлива роль усіх без виключення елементів системи органів місцевого 

самоврядування в Україні для зміцнення місцевої демократії, забезпечення 
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безпосередньої участі населення у вирішенні питань місцевого значення шляхом 

організації та проведення загальних зборів громадян за місцем проживання [130];  

- нормативно-правові акти Глави держави. Наприклад, Указ Президента 

України «Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні» від 

24 червня 2010 року, яким було затверджено текст Положення про Державний фонд 

сприяння місцевому самоврядуванню в Україні та вирішено інші організаційні 

питання його функціонування (дивись[145]);  

- нормативно-правові акти Уряду. Наприклад, вже згадувану у цьому розділі 

нашого дисертаційного дослідження Концепцію реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2014 р., схвалену 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р., або 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1456-р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи місцевого 

самоврядування» [152];  

- нормативно-правові акти Міністерства розвитку громад та територій 

України. Наприклад, наказ Міністерства розвитку громад та територій України 25 

червня 2020 року № 148 «Про утворення (визначення) уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції» [162]. 

Запропонований перелік не є вичерпним.  

Нарешті, третя група, яку запропоновано виокремлювати – це нормативно-

правові акти, які регулюють функціонування окремих органів місцевого 

самоврядування в Україні. До числа документів, що входять до цієї групи, слід 

відносити не лише акти загальнодержавного рівня, але й акти місцевої 

нормотворчості. У цій групі, як і у попередній, будуть наявні як закони, так і 

підзаконні акти.  

До числа законів, які доцільно включити до третьої групи, слід уважати 

належними:  
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- Закон України від 9 квітня 1999 року «Про місцеві державні адміністрації», 

який «відповідно до Конституції України цей Закон визначає організацію, 

повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій», але 

водночас регламентує багато питань, пов’язаних з функціонуванням органів 

місцевого самоврядування (дивись [154]);  

- Закон України від 6 вересня 2012 року «Про адміністративні послуги», який 

«визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг» та відносить до числа 

суб’єктів надання цих послуг також і органи місцевого самоврядування (дивись 

[140]); 

- Закон України від 11 липня 2002 р. «Про статус депутатів місцевих рад», 

який «відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", інших законів України визначає правовий статус 

депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі 

- місцева рада) як представника інтересів територіальної громади, виборців свого 

виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради, встановлює гарантії 

депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради» [160]; 

- Закон України від 15 січня 1999 р. «Про столицю України – місто-герой 

Київ», який «визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, 

особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті 

відповідно до Конституції України та законів України» [161]; 

- Закон України від 13 жовтня 1992 р. «Про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», який «визначає порядок 

створення і ліквідації та механізм функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон на території України, загальні правові і економічні основи їх 

статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної 

діяльності цих зон з місцевими Радами народних депутатів, органами державної 

виконавчої влади та іншими органами» [150];  
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- Закон України від 24 грудня 1998 р. «Про спеціальні економічні зони та 

спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області», який «визначає 

порядок утворення і функціонування в Донецькій області спеціальних економічних 

зон та запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму 

інвестиційної діяльності» [158]. 

Запропонований перелік не є вичерпним.  

До числа підзаконних актів загальнодержавного рівня, які доцільно включити 

до третьої групи, слід уважати належними: 

- нормативно-правові акти Уряду. Наприклад, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 1999 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих 

органів, органів прокуратури, судів та інших органів» [144]; Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 715-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Київської області» [142]; 

- нормативно-правові акти Міністерства розвитку громад та територій 

України. Наприклад, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 

27 листопада 2020 року № 292 «Про затвердження Переліку проектів, що 

фінансуються у 2020 році за рахунок субвенцій з державного бюджету обласному 

бюджету Закарпатської області на соціально-економічний розвиток Закарпатської 

області» [151]. 

Запропонований перелік не є вичерпним.  

До числа підзаконних актів загальнодержавного рівня, які доцільно включити 

до третьої групи, слід уважати належними  у першу чергу, акти місцевих рад. Коли 

йдеться про функціонування системи органів місцевого самоврядування – це статути 

територіальних громад (наприклад, Статут територіальної громади міста Бердянська 

[189], Статут територіальної громади міста Луцька [190], Статут територіальної 

громади міста Харків [191], інші), регламенти місцевих рад (наприклад, Регламент 
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Одеської обласної ради VІІІ скликання [177], Регламент Полтавської обласної ради 

восьмого скликання [178], Регламент Обухівської районної ради [176], Регламент 

Броварської районної ради Київської області VІІ скликання [174]), регламенти 

виконавчих органів місцевих рад (наприклад, Регламент виконавчого комітету, 

виконавчих органів Івано-Франківської міської ради  [175], Регламент роботи 

виконавчого комітету Луцької міської ради [179], Положення про виконавчий апарат 

Полтавської обласної ради [129], інші (дивись, наприклад, [132;131]).  

Важливими, хоча й не у такій мірі, є  акти виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад, а також і акти інших органів, що входять до системи органів 

місцевого самоврядування в Україні (дивись, наприклад, [127]).  

Виходячи з цього переліку можна узагальнити, що документи, що 

запропоновано відносити до третьої групи, стосуються або: а) функціонування 

окремих органів системи місцевого самоврядування; б) функціонування органів 

місцевого самоврядування на окремій території.  

Виходячи зі сформульованої пропозиції та з вищенаведеного переліку 

правових актів, можна окреслити коло суспільних відносин, які упорядковуються 

при здійсненні адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні.  

 Традиційно предметом правового регулювання уважають суспільні відносини, 

на які спрямоване це правове регулювання. Не є виключенням і адміністративно-

правове регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні. При визначенні переліку таких відносин, варто взяти до уваги розробки 

відомих фахівців з адміністративного права В.М. Бевзенка та Р.С. Мельника щодо 

того, що «органи місцевого самоврядування беруть участь у адміністративно-

правових відносинах подвійного характеру: 

- внутрішніх адміністративно-правових відносинах, пов’язаних із організацією 

існування й функціонування цих органів; 
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- зовнішніх адміністративно-правових відносинах, котрі виникають у зв’язку 

із:  

1) здійсненням цими органами повноважень у різноманітних сферах 

суспільного життя територіальної громади для  

2) самостійного вирішення справ місцевого значення в межах Конституції і 

законів України та  

3) представництва спільних інтересів територіальних громад. Про органи 

місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради, районні і обласні ради) як 

про суб’єктів публічної адміністрації ми можемо також говорити виходячи з їх 

законодавчо передбаченої компетенції у сфері адміністративно-правових відносин 

(ст.ст. 25, 26, 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)» [110, с. 

155]. Слід повністю погодитись з цим переліком.  

 Предметом адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні є наступні групи суспільних відносин:  

- внутрішні суспільні відносини, що виникають у процесі функціонування цих 

органів;  

- зовнішні суспільні відносини, що виникають у процесі функціонування цих 

органів переважно у наступних сферах:  

а) здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, спрямованої на створення і 

підтримку повноцінного життєвого середовища для членів територіальних громад;  

б) здійснення сервісно-обслуговуючої діяльності, спрямованої на надання 

високоякісних та доступних публічних послуг та задоволення інших публічних 

інтересів осіб, що проживають або функціонують на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці;  

в) здійснення організаційної діяльності, спрямованої на узгодження інтересів 

державного та місцевого рівнів, взаємодію з органами виконавчої влади.  
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 Разом з предметом традиційно аналізують методи адміністративно-правового 

регулювання, і адміністративно-правове регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні не є винятком.  

 Методи правового регулювання – це основні способи впливу на суспільні 

відносини, що впорядковуються. Це твердження стало аксіоматичним в юридичній 

науці, та не потребує додаткової аргументації.  

О.Й. Вовк, про працю якого йшлося вище, також звертав увагу на метод 

правового регулювання місцевого самоврядування. Варто відзначити, що у цій 

частині його дослідження є лише посилання на те, як О.Ф. Скакун пропонує 

визначати ці методи, та які методи зараз наявні, конкретних пропозицій по 

відношенню до методів правового регулювання місцевого самоврядування в Україні 

не сформульовано  [50, с. 25]. 

 Одне з останніх узагальнень теоеретичних положень щодо методів 

адміністративно-правового регулювання належить авторству Г.С. Іванової. При 

написанні дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук вона 

влучно опрацювала сучасну наукову літературу, узагальнивши ознаки цих методів у 

цілому. Слід рекомендувати скористатися її напрацюваннями. А саме:  

(а) вони виражають публічний інтерес; 

(б) знаходять свою реалізацію у процесі публічного управління;  

(в) чинять упорядковуючий вплив на поведінку членів суспільства, виражаючи 

зміст такого впливу;  

(г) вони завжди містять у собі керівну волю держави, що знаходить свій прояв 

у владних приписах публічної адміністрації;  

(д) використовуються суб’єктами публічного управління як засіб здійснення 

тієї компетенції, що закріплена за ними. Як бачимо, юридична сила зацікавлених 

суб’єктами адміністрації способів виконання своїх управлінських зобов’язань 

завжди перебуває в рамках повноважень того органу, який їх виконує; 
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(е) вони мають певну форму і власне й зовнішнє вираження, засобами чого 

служать форми (правові й неправові) публічного управління» [73, с. 116]. 

 У той самий час, менш вдалими слід визнати напрацювання цієї авторки щодо 

класифікації аналізованих нею методів. Варто зазначити, що по відношенню до 

методів правового регулювання у цілому та до методів адміністративно-правового 

регулювання зокрема існує багато пропозицій, спрямованих на їхню систематизацію 

– за ступенем категоричності впливу на суспільні відносини, за галузевою 

належністю тощо.  

 Особливо значні зауваження викликає пропозиція Г.С. Іванової класифікувати 

методи адміністративно-правового регулювання «в залежності від форми їх 

вираження: 

(а) на правові, які містяться в нормативних та індивідуальних правових актах і 

тягнуть за собою юридичні наслідки (приміром, у сфері АПК до них належить 

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектора економіки на 

період до 2021 року) і  

(б) неправові, для яких притаманним є здійснення суб’єктом публічної 

адміністрації відповідних організаційних дій (проведення нарад, інструктажів тощо) 

(в АПК7 до них можна віднести Програму розвитку овочівництва, картоплярства та 

переробної галузі в Харківській області на період до 2020 року)» [73, с. 117]. 

Не дуже зрозуміло, як методи адміністративно-правового регулювання (курсив 

наш. – В.Ч.) можуть бути «неправовими». Навряд чи правове регулювання 

систематично та постійно здійснюється неправовими методами. Це можливо, якщо 

скоєно правопорушення, однак приклад, наведений Г.С.Івановою, свідчить про те, 

що вона має на увазі інші міркування.  

Як приклад реалізації «правового» методу Г.С. Іванова наводить Концепція 

Державної цільової програми розвитку аграрного сектора економіки на період до 

                                                             
7 Агропромисловий комплекс. – В.Ч.  
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2021 року, а як приклад «неправового» - Програму розвитку овочівництва, 

картоплярства та переробної галузі в Харківській області на період до 2020 року.  

 Обидва документи мають строковий характер, обидва документи є 

концептуальними, різниця між ними полягає лише у тому, що Концепція є 

загальнодержавною, а Програма – місцевою. Так як агропромисловий комплекс не є 

предметом нашого дослідження, то цитувати положення цих індивідуальних 

правових актів буде недоречним. Однак ознайомлення з ними свідчить про те, що ці 

акти є правовими – не нормативно-правовими, а індивідуальними правовими актами. 

Тому висновок Г.В. Іванової щодо того, що їхні автори застосовують «неправові» 

методи адміністративно-правового регулювання є доволі сумнівним та потребує 

належного обґрунтування. А отже, навряд чи можна застосовувати цю класифікацію 

у нашому дослідженні.  

У контексті дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні слід 

підкреслити важливість такої класифікації, яка ґрунтується на оцінці ієрархії та 

підпорядкування суб’єктів адміністративного права одного іншому (іншим).  

Відповідно до цієї класифікації, найбільш доцільним буде запропонувати в 

якості методів адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні запропонувати виокремлювати методи 

субординації, координації та реординації.  

 Значущість обрання саме цієї класифікаційної підстави та виокремлення на її 

основі низки методів адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні можна підкреслити двома 

прикладами.  

 По-перше, ця класифікаційна підстава є надзвичайно вагомою для науки 

адміністративного права. Про це свідчить те, що саме її обрав Р.С. Мельник у своєму 

монографічному дослідженні «Система адміністративного права України», коли 

формулював пропозицію для класифікації адміністративних договорів (як відомо, 



146 
 

вони відіграють значну роль у здійсненні місцевого самоврядування в Україні). 

Відомий дослідник зазначив, що «від науки адміністративного права очікується 

формування видових груп адміністративних договорів. Відмітимо, що можливим є 

існування наступних видів адміністративних договорів:  

координаційних (коли договір укладається за участю двох непідпорядкованих 

один одному органів публічної адміністрації, наприклад, між двома органами 

місцевого самоврядування щодо технічного обслуговування автомобільної дороги, 

яка розділяє території цих суб’єктів);  

субординаційніх (коли договір укладається між підпорядкованими один 

одному органами публічної адміністрації або між органом публічної адміністрації та 

приватною особою, наприклад, договір між державною податковою адміністрацією 

та платником податку щодо податкового компромісу)» [109, с. 250]. 

 Може здаватися, у наведеній вище класифікації Р.С. Мельника бракує 

класифікаційної групи, яка охоплювала б реординацію. Однак, ознайомлення з 

особливостями цього методу у публічному праві робить зрозумілим той факт, що це 

було б невірним.  

 По-друге, ця класифікаційна підстава є надзвичайно актуальною, коли йдеться 

про дослідження взаємодії системи органів місцевого самоврядування з місцевими 

державними адміністраціями, про адміністративно-правове регулювання у цій сфері. 

 Прикладом може слугувати те, що М.Я. Сидор у своїй дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Адміністративно-правові 

аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування», побудував розділ другий «Основні організаційні та правові форми 

взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування» 

наступним чином: 

«2.1. Організаційні форми координації діяльності органів місцевого 

управління та самоврядування та їх зміст  
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2.2. Договірно-правова форма взаємодії місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування 

2.3. Реординаційні форми взаємодії місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування» [184, с. 3]. 

 Така архітектоніка дослідження привертає увагу до важливості також і методу 

реординації в адміністративних дослідженнях правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні.  

 Методи субординації, координації та реординації знайшли своє висвітлення у 

працях фахівців з адміністративного права, конституційного права, інших публічних 

галузей права, а також у розробках фахівців з теорії держави і права. Тому навряд чи 

доцільно наводити їхню характеристику у цьому дослідженні.  

 Варто підкреслити лише основні тези з цього питання. Так, значна частина 

провідних вітчизняних адміністративістів переконані, що «предметом правового 

регулювання адміністративного права виступають суспільні відносини 

управлінського характеру, в яких основним методом правового регулювання є 

адміністративні методи одностороннього імперативного впливу владного суб’єкта та 

підпорядковані об’єкти» [205, с. 659]. Це є важливим для врахування при 

дослідженні адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні.  

 Варто підкреслити, що висловлених у цьому підрозділі пропозицій щодо 

характеристики адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні достатньо для того, щоб перейти до 

визначення основних напрямів його подальшого удосконалення.  

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Сформульовано, що адміністративно-правове регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування – це цілеспрямована діяльність суб’єктів 
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публічного адміністрування, що своїми правовими актами упорядковують суспільні 

відносини у цій системі у частині удосконалення її структури та роботи усіх її 

елементів, у тому числі в рамках адміністративної реформи.  

2. Підкреслено, що запропоноване визначення має низку переваг, основними з 

яких є його методологічна точність та теоретична виваженість.  

3. Зазначено, що сформульоване у роботі визначення поняття 

«адміністративно-правове регулювання функціонування системи місцевого 

самоврядування в Україні» варто застосовувати в наукових дослідженнях 

вузькопрофільного спрямування. Не слід пропонувати закріплювати цю дефініцію 

на нормативному рівні. 

4. Отримала додаткову аргументацію доцільність синонімічного застосування 

понять «адміністративно-правове регулювання» та «адміністративно-правова 

регламентація» по відношенню до функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. 

5. До числа ознак адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування слід віднести такі:  

 а) це  діяльність суб’єктів публічного адміністрування, до яких належить низка 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування;  

 б) аналізована діяльність проводиться шляхом виконання активних дій 

(випадки бездіяльності в рамках здійснення такого регулювання виключені);  

 в) до числа дій в рамках адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування слід уважати 

належними розробку та прийняття правових актів;  

г) адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування проводиться в рамках чинного законодавства України;  

 д) аналізована діяльність є цільоспрямованою, вона здійснюється для 

досягнення певної мети.  
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 6. Визначено, що предметом адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні є а) внутрішні 

суспільні відносини, що виникають у процесі функціонування цих органів; б) 

зовнішні суспільні відносини, що виникають у процесі функціонування цих органів 

при здійсненні виконавчо-розпорядчої, сервісно-обслуговуючої та організаційної 

діяльності. 

7. Щодо методів адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні, у контексті дослідження 

підкреслено важливість класифікації, яка ґрунтується на оцінці ієрархії та 

підпорядкування суб’єктів адміністративного права одного іншому (іншим). 

Відповідно до цієї класифікації, запропоновано в якості методів адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні у першу чергу брати до уваги методи субординації, координації та 

реординації.  

8. Аргументовано, що при визначенні завдань та мети адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні слід керуватися положеннями чинного законодавства України. Визначено, 

що на сучасному етапі положення щодо завдань такого регулювання уміщено у 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 

2014 р. На підставі цих положень слід сформулювати мету адміністративно-

правового регулювання досліджуваного підінституту.  

9. Узагальнено, що до числа завдань адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні слід уважати 

належними:  

 - створення і підтримку повноцінного життєвого середовища для членів 

територіальних громад;  
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 - надання високоякісних та доступних публічних послуг та задоволення інших 

публічних інтересів осіб, що проживають або функціонують на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці;  

 - узгодження інтересів державного та місцевого рівнів. 

10. Запропоновано уважати, що мета адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні полягає у 

забезпеченні в рамках чергового етапу децентралізації публічної влади подальшого 

структурного удосконалення цієї системи та роботи її у цілому і кожного з її 

елементів зокрема. 

 11. Рекомендовано  при класифікації нормативно-правових актів, якими 

здійснюється адміністративно-правове регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні застосовувати дедуктивний підхід («від 

загального до конкретного») та виокремлювати такі класифікаційні групи:  

- нормативно-правові акти, що регулюють загальні питання місцевого 

самоврядування;  

- нормативно-правові акти, які регулюють функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні;  

- нормативно-правові акти, які регулюють функціонування окремих органів 

місцевого самоврядування в Україні.  

12. Доведено, що до числа документів, що входять до першої групи 

(нормативно-правові акти, що регулюють загальні питання місцевого 

самоврядування), слід відносити лише акти загальнодержавного рівня, юридична 

сила яких є доволі високою (Основний Закон держави - Конституцію України 1996 

року та основний кодифікований акт про місцеве самоврядування в Україні – Закон 

від 21 травня 1997 року «Про місцеве самоврядування в Україні»).  

13. Запропоновано уважати, що до числа документів, що входять до другої 

групи (нормативно-правові акти, які регулюють функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні), слід відносити не тільки закони, але й 
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підзаконні акти загальнодержавного рівня. 

Запропоновано до числа законів, які доцільно включити до другої групи, 

уважати належними: Закон України від 7 червня 2001 р. «Про службу в органах 

місцевого самоврядування»; Закон України від 5 лютого 2015 р. «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад»; Закон України від 17 червня 2014 р. «Про 

співробітництво територіальних громад»; Виборчий кодекс України. 

Запропонований перелік не є вичерпним.  

Запропоновано до числа підзаконних актів загальнодержавного рівня, які 

доцільно включити до другої групи, уважати належними:  

- нормативно-правові акти Верховної Ради України (наприклад, Положення 

про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затверджене 

Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р.); 

- нормативно-правові акти Глави держави (наприклад, Указ Президента 

України «Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні» від 

24 червня 2010 року);  

- нормативно-правові акти Уряду (наприклад, Концепцію реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2014 р., 

схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р.); 

- нормативно-правові акти Міністерства розвитку громад та територій України 

(наприклад, наказ Міністерства розвитку громад та територій України 25 червня 

2020 року № 148 «Про утворення (визначення) уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»). 

Підкреслено, що цей перелік не є вичерпним.  

14. Запропоновано уважати, що до числа документів, що входять до третьої 

групи (нормативно-правові акти, які регулюють функціонування окремих органів 

місцевого самоврядування в Україні), слід відносити не лише акти 

загальнодержавного рівня, але й акти місцевої нормотворчості. Наголошено на тому, 

що документи, що запропоновано відносити до третьої групи, стосуються або: а) 
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функціонування окремих органів системи місцевого самоврядування; б) 

функціонування органів місцевого самоврядування на окремій території. 

Запропоновано до числа законів, які доцільно включити до третьої групи, 

уважати належними: Закон України від 9 квітня 1999 року «Про місцеві державні 

адміністрації»,  Закон України від 6 вересня 2012 року «Про адміністративні 

послуги»,  Закон України від 11 липня 2002 р. «Про статус депутатів місцевих рад»,  

Закон України від 15 січня 1999 р. «Про столицю України – місто-герой Київ», Закон 

України від 13 жовтня 1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон». Зазначено, що запропонований перелік не є 

вичерпним.  

Сформульовано пропозицію до числа підзаконних актів загальнодержавного 

рівня, які доцільно включити до третьої групи, уважати належними: 

- нормативно-правові акти Уряду (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 1999 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих 

органів, органів прокуратури, судів та інших органів»);  

- нормативно-правові акти Міністерства розвитку громад та територій України 

(наприклад, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 27 

листопада 2020 року № 292 «Про затвердження Переліку проектів, що фінансуються 

у 2020 році за рахунок субвенцій з державного бюджету обласному бюджету 

Закарпатської області на соціально-економічний розвиток Закарпатської області»). 

Зазначено, що запропонований перелік не є вичерпним.  

Рекомендовано до числа підзаконних актів місцевого рівня, які доцільно 

включити до третьої групи, уважати належними акти місцевих рад (статути 

територіальних громад, регламенти місцевих рад, регламенти виконавчих органів 

місцевих рад та інші рішення), акти виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад, а також і акти інших органів, що входять до системи органів місцевого 

самоврядування в Україні.   
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РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ   

 

 Як справедливо зазначив І.Ю. Хомишин, «адміністративно-правові норми є 

первинними елементами адміністративного регулювання суспільних відносин» [200, 

с. 658]. Це аргументує актуальність звернення до аналізу нормотворчості у 

досліджуваній сфері. І дійсно – «правове регулювання розповсюджується на 

різноманітну управлінську діяльність, забезпечує однаковість розуміння і 

застосування правових норм як суб’єктом, так і об’єктом управління» [187, с. 218]. 

Навряд чи ці міркування можуть викликати зауваження чи заперечення.  

 Наведена у попередньому розділі класифікація нормативно-правових актів, 

якими здійснюється адміністративно-правове регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування, демонструє, наскільки різноманітним, 

різнобарвним та розрізненим є масив цих документів. Їх навряд чи методологічно 

вірно іменувати «системою нормативно-правових актів».  

 На жаль, така ситуація склалася внаслідок системного нехтування вирішенням 

концептуальних проблем системи органів місцевого самоврядування та її 

функціонування. Професор П.М. Любченко влучно зазначив, що «недоліки 

інституційно-функціональної організації влади на місцевому рівні поєднуються з 

дефектами правового регулювання. Сьогодні питання муніципально-правових 

відносин в Україні регулюються кількома сотнями нормативно-правових актів різної 

юридичної сили. За даних умов вкрай важко, з одного боку, забезпечити системність 

і внутрішню несуперечливість правового регулювання на всій території країни, а з 

іншого – врахувати місцеві особливості та інтереси, підтримати місцеву ініціативу і 

прагнення до самоорганізації» [98, с. 59]. 

 Дослідники адміністративно-правових питань, пов’язаних з функціонуванням 

системи органів місцевого самоврядування в Україні, звертають увагу на відсутність 



154 
 

сучасної та такої, яка була б позбавлена прогалин та внутрішніх протиріч, 

регламентацію взаємовідносин між усіма органами публічної влади, які діють на 

місцевому рівні (у конкретній адміністративно-територіальній одиниці). Це 

стосується як взаємовідносин між органами місцевого самоврядування, так і 

взаємовідносин органів місцевого самоврядування з місцевими державними 

адміністраціями, з іншими органами державної влади. Навряд чи таку ситуацію 

можна визнати прийнятною.  

 У зв’язку з фактичною відсутністю системності у масиві правових актів, за 

допомогою яких здійснюється адміністративно-правове регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, доцільно при 

виявленні напрямів подальшого удосконалення адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

зробити акцент на суб’єктному вимірі проблеми – в аспекті суб’єктів 

нормотворчості.  

 Суб’єктний вимір подальшого удосконалення адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

пов’язаний з тими органами публічної влади, які закладають основу реформ, - у 

цьому випадку, адміністративної реформи та її невід’ємної складової – 

муніципальної реформи, здійснюючи аналізоване регулювання. 

Варто ще раз нагадати, - цю тезу влучно сформулював В.М. Бевзенко, - що 

«адміністративно-правове регулювання є похідною категорією щодо загального 

правового регулювання, його галузевим різновидом. Слід зазначити, що на 

специфіку правового регулювання, а, відповідно, й на специфіку адміністративно-

правового регулювання впливають елементи суспільних відносин, такі як правовий 

статус суб’єктів» [24, с. 162]. 

 Суб’єктний вимір тісно пов'язаний з питанням форм адміністративно-

публічного адміністрування (державного управління) у цілому та форм 
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адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування зокрема.  

Т.О. Коломоєць пропонує під формами діяльності публічної адміністрації 

розуміти «виражену зовні дію в межах своєї компетенції органів публічної 

адміністрації чи їх посадовців для досягнення поставлених перед ними цілей» [80, с. 

172]. Одною з таких форм є здійснення нормотворчої діяльності. Слід повністю 

погодитись з її пропозицією та застосовувати її у нашому дослідженні.  

 У цьому розділі буде доволі часто йтися про «публічне адміністрування», 

«публічну адміністрацію», а тому доцільно приділити певну увагу тезаурусу 

дослідження.  

Як влучно узагальнила Г.С. Іванова, «публічне адміністрування» - термін, що 

фактично знаходиться на стиці юриспруденції, політології та теорії менеджменту, 

але, незважаючи на багатоманітність підходів, сутність цього поняття залишається 

незмінною» [73, с. 46]. Починаючи з 2010-х років, цей термін все більш та більш 

активно застосовується в науці національного адміністративного права. Він 

поступово витісняє поняття «державне управління» (детальніше дивись 

[183;29;57;58]). 

 У підручнику «Адміністративне право» авторський колектив під керівництвом 

Ю.П. Битяка дійшов висновку, що «в адміністративно-правовій доктрині найбільш 

поширеним є поняття «державне управління» як самостійний вид державної 

діяльності, що має організуючий, виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер. 

Державне управління охоплює особливу групу державних органів (посадових осіб), 

завданням яких є практична реалізація функцій і завдань держави у процесі 

повсякденного й безпосереднього управління економічним, соціально-культурним 

та адміністративно-політичним будівництвом» [1, с. 8]. 

У підручнику «Державне управління» за редакцією Ю. В. Ковбасюка 

зазначається, що «державне управління за змістом є процесом реалізації державної 

влади, її зовнішнім матеріалізованим вираженням, яке поза цим не існує. Сфери 
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діяльності держави безпосередньо трансформуються у сфери державного 

управління. Це розроблення і здійснення внутрішньої й зовнішньої політики, 

правове визначення й регулювання відносин у масштабах усього суспільства, 

формування й реалізація державного бюджету тощо» [64, с. 23-24]. 

При дослідженні адміністративно-правового регулювання у цілому варто 

брати до уваги позицію такого відомого фахівця з адміністративного права, як В.Б. 

Авер’янов. Він  уважав, що найбільш доцільним є «оцінювати співвідношення між 

термінами «регулювання» й «управління» в контексті загального терміна 

«організація» (або «організаційна діяльність»). Поняття «управління» й 

«регулювання» є різновидами організаційної діяльності, а тому мають спільні риси, 

які й розкривають сутність цих понять через визначення самого характеру 

організаційного впливу на певні суспільні об’єкти. Адже регулювання, як і 

управління, відображають організаційну діяльність» [4, с. 63-64]. 

Також у сучасній адміністративно-правовій літературі зустрічається поняття 

«публічне управління», яке слід визнати проміжним між державним управлінням та 

публічним адмініструванням. Такої думки дотримуються Р.С. Мельник [108], Н.О. 

Чиркова [206], Н. Обушна [123], О.З. Босак [41] та інші дослідники. 

Переходячи до поняття «публічне адміністрування», зазначимо наступне. Р. С. 

Мельник пропонує звернути увагу на те, що наразі державне управління зазнало 

суттєвих змін. Професор Мельник дослідив сучасний характер суспільних відносин, 

які охоплюються предметом адміністративного права України, проаналізував вплив 

на них державного управління. Після цього він, спираючись на конкретні приклади 

неможливості існування відносин останнього, запропонував уважати: «існуючий за 

радянських часів термін «державне управління» нині вже не є тією універсальною 

категорією, яка об’єднує в собі всі прояви управлінської діяльності, з чого випливає 

необхідність пошуку нового поняття, за допомогою якого можна було б визначити 

всю сукупність відносин, у тому числі і управлінських, що виникають між 
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приватними особами й публічною адміністрацією у відповідних сферах її 

функціонування» [107, с. 304, 306-307]. 

Пропозиція Р.С. Мельника знайшла підтримку у провідних фахівців з 

адміністративного права. Так, в одній зі своїх найбільш відомих та популярних 

останніх праць Т. О. Коломоєць висловила думку, що «до числа суспільних 

відносин, які у сукупності складають предмет адміністративного права, у першу 

чергу варто уважати належними суспільні відносини, що формуються у процесі 

публічного адміністрування економічної, соціально-культурної й адміністративно-

політичної галузей, а також під час реалізації своїх повноважень органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями й деякими іншими недержавними 

інституціями» [3, с. 14]. Аналогічної думки дотримуються Є. І. Білокур, О. П. 

Хамходера, О. Р.Авдєєв  [32], Ю.О. Легеза, К.А. Кулініч [111], К.О. Колесникова 

[78;77], К.Л. Бугайчук [42], Л. В. Лощина, Г. І. Ковтун [96] та інші дослідники. 

 Адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування в Україні здійснюється як на загальнодержавному, так і 

на місцевому рівні. Однак у цьому підрозділі увагу буде зосереджено на 

загальнодержавному вимірі досліджуваного питання з огляду на те, що зараз триває 

черговий етап адміністративної реформи, присвячений децентралізації публічної 

влади. У частині такої складової адміністративної реформи, як муніципальна 

реформа, важливими є акти Парламенту, Глави держави, Уряду та профільного 

Міністерства у відповідній сфері. Саме на їх основі реформується та оновлюється 

система органів місцевого самоврядування, переглядаються основи її 

функціонування.  

 Думки щодо необхідності того, щоб адміністративна реформа торкалась 

існуючої системи місцевого самоврядування, різняться.  

 Так, В.П. Гробова зазначає, що «існуюча на сьогодні система органів 

місцевого самоврядування в принципі виконує свою функціональну роль в 

українському суспільстві. В той же час, функціонування органів місцевого 
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самоврядування не відповідає сучасним потребам розвитку суспільства та потребує 

подальшого наукового дослідження та на підставі якого буде здійснене 

удосконалення законодавства у цій сфері» [61, с. 143]. 

 А ось автори тексту Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 1 квітня 2014 р., висловили іншу думку, і втілили її у текст 

цього документу. Відповідно до положень Концепції 2014 року, «система місцевого 

самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб суспільства. Функціонування 

органів місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує 

створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для 

всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню 

органами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями 

високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на 

відповідних територіях» [88] (на виконання цієї Концепції було прийнято ще низку 

документів, у тому числі [65;128]). 

 Таким чином, необхідною є подальша робота у цих сферах.  

 Як зазначив відомий фахівець з муніципального права професор О.В. Батанов, 

«кінець 2014 - початок 2015 року засвідчив прагнення Глави держави, керівництва 

парламенту та Уряду до рішучих дій у сфері децентралізації та реформи 

конституційної моделі місцевого самоврядування, яка по суті вступила в нову фазу 

та переводиться у новий формат. Свідченням тому є видання Президентом України 

П.О. Порошенком Указу ... про утворення Конституційної Комісії як спеціального 

допоміжного органу при Президентові України» [14, с. 19]. 

 Відповідно до статті 7 Конституції, в Україні визнається та гарантується 

місцеве самоврядування. Таким чином, важко заперечувати вплив на місцеве 

самоврядування у цілому та на те, як здійснюється адміністративно-правове 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування низки 

суб’єктів, що традиційно мають нормотворчі повноваження у відповідній сфері: 
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- Верховна Рада України; 

-  Президент України. 

 Верховна Рада України – Парламент України – відіграє важливу роль у 

здійсненні адміністративно-правового регулювання функціонування національної 

системи органів місцевого самоврядування.  

 Саме Парламентом України у 1996 році була прийнята Конституція – 

Основний Закон країни. Також, Верховною Радою України приймаються закони, на 

підставі яких функціонує система органів місцевого самоврядування в Україні.  

 Відповідно, саме за цими двома напрямами і може відбуватися подальше 

удосконалення адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні.  

 Перший «парламентський» напрям – це подальше удосконалення тексту 

Основного Закону з метою внесення до нього змін у частині регламентації інституту 

місцевого самоврядування у цілому та функціонування системи органів місцевого 

самоврядування зокрема. Адже відповідно до пункту першого частини першої статті 

85 Конституції України, «до повноважень Верховної Ради України належить 

«внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом 

XIII цієї Конституції» [84]. 

 Слід підтримати таку, про яку вже йшлося у попередніх розділах тезу, 

відповідно до якої у Конституції України зараз немає чіткості щодо того, яка ж саме 

теорія про природу місцевого самоврядування покладена в її основу, - а відповідно, і 

в основу чинного законодавства України.  

 Професор О.В. Батанов, аналізуючи сучасний етап конституційної реформи у 

частині внесення змін до Основного Закону України 1996 року, наголосив, що «слід 

розібратися, на засадах якої з теорій місцевого самоврядування (громадівська, 

державна, муніципального дуалізму тощо) буде проводитися реформа місцевого 

самоврядування в цілому та яку варто покласти в основу його конституційної 

моделі. Відсутність чіткої доктринальної визначеності - одна з причин 
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суперечливості чинного вітчизняного законодавства про місцеве самоврядування. 

Вважаємо, що більш перспективним ... є громадівський підхід» [14, с. 20]. 

Варто погодитись з відомим дослідником щодо першої частини його 

твердження. Щодо другої частини – більшої перспективності громадівського 

підходу, - то вона є дискусійною.  

В адміністративно-правовій літературі увага цьому питанню майже не 

приділяється. Традиційно його досліджують фахівці з конституційного права. Слід 

зазначити, що частково тому з поля зору вчених «випадають» аргументи на користь 

змішаної теорії – теорії муніципального дуалізму. На наш погляд, слід надати 

перевагу саме останній теорії, - враховуючи сучасний стан розвитку науки 

адміністративного права України.  

По-перше, це враховуватиме той вагомий факт, що на місцевому рівні діють як 

система місцевих органів державної влади, так і система місцевого самоврядування. 

Само застосування у назві цій теорії іменника «дуалізм» свідчить на користь цього 

аргументу. Саме ця теорія найкраще відображає те конституційне положення, 

відповідно до якого публічна влада в Україні представлена двома різновидами – 

державною владою та місцевим самоврядуванням.  

По-друге, система органів місцевого самоврядування функціонує на місцевому 

рівні не відокремлено, а узгоджено з системою органів виконавчої влади місцевого 

рівня, у першу чергу з місцевими органами виконавчої влади загальної компетенції – 

з місцевими державними адміністраціями. Прикладом може слугувати делегування 

повноважень тощо. Таким чином, навряд чи громадівська теорія місцевого 

самоврядування, яка виникла у США та знайшла своє поширення у Сполученому 

Королівстві Великобританії і Північної Ірландії, Канаді, Австралії, інших державах з 

англо-американською моделлю місцевого самоврядування, адекватно відображатиме 

українські реалії сьогодення. Адже у нашій державі зовсім інша модель місцевого 

самоврядування – романо-германська чи континентальна.  
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Крім того, «проблема ефективного функціонування органів публічної влади та 

управління в Україні не може бути вирішеною без докорінного реформування 

конституційно-правового статусу та засад діяльності місцевого самоврядування» 

[16, с. 33]. Які ж зміни до Конституції України вбачаються необхідними з 

адміністративно-правової точки зору?  

 Характеризуючи активність народних депутатів України у цій частині (адже 

йдеться саме про роль Верховної Ради України в адміністративно-правовому 

регулюванні системи органів місцевого самоврядування Україні на конституційному 

рівні), слід згадати наступні проекти законів про внесення змін до Конституції 

України 1996 року, ініційовані парламентаріями у ХХІ столітті:  

- Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Конституції 

України», внесений народним депутатом України А. С. Матвієнком, реєстр. № 3395 

від 16 квітня 2003 р. (доволі ґрунтовний у частині внесення змін до розділу «Місцеве 

самоврядування» [170]);  

- Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України», 

внесений народними депутатами України А. С. Матвієнком, В. Л. Мусіякою, А. І. 

Мартинюком, О. О. Морозом, Ю. Г. Ключковським та ін., реєстр. № 3207-01 від 1 

липня 2003 р. (доволі ґрунтовний у частині внесення змін до розділу «Місцеве 

самоврядування» [169]);  

 - Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України, 

внесений народними депутатами України Р. В. Богатирьовою, К. Т. Ващук, С. Б. 

Гавришем та ін., реєстр. № 4105 від 4 вересня 2003 року (передбачав лише зміни у 

частині порядку формування представницьких органів місцевого самоврядування 

[166]);  

 - Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України», 

внесений народними депутатами України О. В. Лавриновичем, В. Ф. Януковичем та 

іншими, реєстр. № 2722 від 8 липня 2008 р. (доволі фрагментарний у частині 

внесення змін до розділу «Місцеве самоврядування» [167]). 
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Починаючи з 2010-х років, більш активну участь у частині представлення 

Парламенту України пропозицій щодо внесення змін до розділу «Місцеве 

самоврядування» Конституції України 1996 року бере Глава держави – Президент 

України.  

Основний Закон України 1996 року в якості одної з основних ознак має ознаку 

стабільності. А тому важливим питанням є таке – чи доцільно порушувати 

стабільність його положень для того, щоб оновити Розділ «Місцеве 

самоврядування» та інші статті, які мають відношення до місцевого самоврядування.  

 Відповідь на це питання є позитивною та майже одностайною. Як вчені, так і 

практики (місцеві політики, працівники органів місцевого самоврядування, політики 

загальнодержавного рівня, посадові особи та працівники органів державної влади) 

переконані у необхідності таких змін. Варіюються лише точки зору щодо того, які 

саме зміни є потрібними та нагальними.  

 З точки зору дослідження адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні варто 

узагальнити, що нагальним та необхідним є внесення змін до Основного Закону 

України 1996 року з чотирьох груп питань.  

 По-перше, це зміни щодо оновлення адміністративно-територіального устрою 

України. Професор О.В. Марцеляк з цього питання сформулював, що «важливим 

елементом децентралізації публічної влади в Україні виступає адміністративно-

територіальна реформа, яка має охопити удосконалення територіальної організації 

держави, вибудувати принципово нову систему публічної адміністрації» [105, с. 30]. 

 По-друге, це зміни щодо подальшої децентралізації публічної влади – як 

державної, так і місцевого самоврядування (у т.ч. зміни у відповідних 

повноваженнях Парламенту, Глави держави, інших центральних органів державної 

влади).  

 По-третє, це зміни щодо повноважень місцевих державних адміністрацій 

(стаття 119 Конституції України) та повноважень органів місцевого самоврядування. 
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На конституційному рівні закріплено надзвичайно стислі та узагальненні переліки, 

на підставі яких важко розмежувати повноваження згаданих органів.  

 По-четверте, варто визнати нагальним внесення до Конституції України 1996 

року змін щодо того, щоб нарешті обласні та районні ради мали свої «власні» 

виконавчі органи. Нагальність цих змін особливо важливо підкреслити при 

здійсненні адміністративно-правового дослідження. 

 Водночас варто зауважити, що далеко не усі пропозиції фахівців з 

адміністративного права щодо внесення змін до Конституції України 1996 року 

можна підтримати.  

 Так, при дослідженні административно-правового статусу органів місцевого 

самоврядування Я.В. Журавель розробив та аргументував наступну тезу:  

«Запропоновано внести зміни до Конституції України … в частині правового 

закріплення визначень окремих понять, зокрема поняття місцевого самоврядування, 

під яким має розумітися гарантоване і визнане державою право громадян України, 

які проживають на території села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративними одиницями, самостійно або під відповідальність органів чи 

посадових осіб місцевого самоврядування в інтересах місцевого населення 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України, а 

також поняття територіальної громади, що має визначатися у такий спосіб: 

громадяни, які мають спільні інтереси, обумовлені постійним проживанням на 

території села, селища, міста, та безпосередньо або через органи місцевого 

самоврядування вирішують питання місцевого значення в межах законів України та 

власної фінансово-економічної бази» [68, с. 12-13]. 

 Важко погодитись з цим твердженням. Адже Конституція України 1996 року 

взагалі не містить визначень – і тим більше, статті, присвяченої тезаурусу цього 

нормативно-правового акту. А тому не дуже зрозуміло, чому саме для понять 

«місцеве самоврядування» та «територіальна громада» такий виняток має бути 
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зроблено. Це лише буде вносити дисбаланс до тексту Основного Закону, він буде 

виглядати еклектичним та непродуманим.  

 Слід зауважити, що відносно виявлених напрямків ідея не є новою. Вони у 

такому «наборі» чи поодинці, чи в інших комбінаціях дискутуються доволі давно, і 

необхідність саме таких змін до Основного Закону України 1996 року не є 

інноваційною. Однак, вносяться лише невеликі зміни (термін функціонування 

представницьких органів місцевого самоврядування було збільшено з 4 років до 5 

років, інші).  

 А зміни до розділу про адміністративно-територіальний устрій у частині 

оновленні видів адміністративно-територіальних одиниць в Україні не вносились 

поки що взагалі. Хоча і практики, і теоретики посилаються на те, що вони є 

необхідними, - адже чинний адміністративно-територіальний устрій було 

впроваджено за часів перебування України у складі Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік, коли демографічна, політична тощо ситуації були зовсім 

іншими. Тобто, з тих пір, як країна зазнала останньої реформи адміністративно-

територіального поділу, минуло вже майже 100 років.  

 З цього приводу дуже цікаву думку висловив П.М. Любченко. Він зауважив: 

«Необхідність реформування місцевого самоврядування та територіального устрою 

ні в кого не викликає заперечень. Проблема полягає в іншому, потрібно визначитися 

в основних напрямках реформи і вирішити, наскільки докорінними мають бути 

переміни. Чим радикальніші зміни, чим глибше реформування, тим вищий рівень 

опору й несприйняття окремими верствами суспільства можна очікувати.  

Навіть найкращі нововведення із-за низького рівня підтримки в суспільстві 

можуть призвести до регресу у розвитку місцевого самоврядування.  

З іншої сторони, косметичні зміни, як свідчить практика, не дають бажаного 

результату, адже вони практично залишають незмінною стару адміністративну 

систему управління. Вирішення цієї проблеми можливе лише шляхом впровадження 

в життя системних інновацій комплексного характеру, спрямованих на … 
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вдосконалення функціонування органів і посадових осіб місцевого самоврядування з 

метою забезпечення високої якості життя населення» [98, с. 59-60].  

 Варто зазначити, що на сучасному етапі відповідні зміни очікуються вже 

доволі давно. Уперше проект закону про внесення змін до Конституції України, який 

стосувався створення конституційного підґрунтя для сучасного етапу 

адміністративної реформи у частині подальшої децентралізації публічної влади, 

було подано до Верховної Ради України 26 червня 2014 р. Йдеться про ініційований 

Президентом України П.О. Порошенком Проект Закону України «Про внесення змін 

до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого 

самоврядування)», реєстраційний номер 4178. Подальші законопроекти з 

аналогічним змістом мали у дужках в якості уточнення їхнього предмету 

здебільшого вже не фразу «щодо повноважень органів державної влади та місцевого 

самоврядування», а словосполучення «щодо децентралізації влади».  

Однак, поки що для прийняття жодного з них не було політичної волі. 

Більшість з цих законопроектів ініціювалась Главою держави, а тому вони будуть 

стисло охарактеризовані у цьому підрозділі у його відповідній частині. У контексті 

аналізу ролі Парламенту України – Верховної Ради України – у подальшому 

удосконаленні адміністративно-правового регулювання функціонування 

національної системи органів місцевого самоврядування слід зазначити, що на 

сучасному етапі він гальмує створення конституційного підґрунтя для відповідних 

процесів.  

 Другий «парламентський» напрям, коли йдеться про адміністративно-правове 

регулювання функціонування національної системи органів місцевого 

самоврядування – це подальше удосконалення законодавчого регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні. У межах 

цього напряму можуть прийматися нові закони, а також вноситися зміни та 

доповнення до вже існуючих.  
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 У цьому контексті доцільно ще раз звернутися до положень статті 85 

Конституції України, які визначають перелік повноважень Парламенту. Відповідно 

до них, «до повноважень Верховної Ради України належить: 

 …3) прийняття законів; 

 4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, 

контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо 

звіту про його виконання; … 

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; … 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, 

віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування 

населених пунктів і районів; 

 30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого 

самоврядування» [84]. 

 З числа наведеного вище переліку у контексті дослідження адміністративно-

правового регулювання системи органів місцевого самоврядування в Україні слід 

визнати найбільш «впливовим» та найбільш вагомим прийняття законів.  

 Перший та найбільш важливий, враховуючи тему нашого дослідження закон – 

це Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цей нормативно-

правовий акт нараховує майже стільки ж років існування та застосування, скільки й 

Конституція України.  

На початку 2000-х років було багато пропозицій замінити його 

Муніципальним кодексом України (або Кодексом законів про місцеве 

самоврядування). Однак, практика сучасного державотворення свідчить на користь 

саме закону, а не кодексу у цій сфері. К.В. Головко з цього питання влучно та 

переконливо «аргументовано доцільність залишити як основний кодифікаційний акт 

у галузі муніципального законодавства України Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Вказано, що прийняття проекту Кодексу законів про 
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місцеве самоврядування в Україні означало б не лише здійснення рекодифікації 

муніципального законодавства, яка сама по собі є складнішою, ніж його 

кодифікація, а й реалізацію одного з найбільш складних видів рекодифікації – 

укрупненої рекодифікації («надкодифікації»). Визнано недоцільним підвищення 

рівня галузевої кодифікації муніципального законодавства України та здійснення 

його рекодифікації [53, с. 392]. Слід повністю погодитись з тим, як авторка влучно 

запропонувала залишити вже існуючий кодифікований акт муніципального 

законодавства. В якості додаткової аргументації на користь цієї пропозиції слід 

запропонувати залишити цей Закон, не замінювати його кодексом. Це забезпечить 

контінуїтет, а також збереже час та інші ресурси законодавця.  

 Що ж до змін та доповнень, які можна було б рекомендувати внести до цього 

Закону, то вони були сформульовані у Розділі 1 нашого дослідження. Варто 

нагадати, що йдеться про пропозицію присвятити статтю 5 Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні» не системі місцевого самоврядування, а системі органів 

місцевого самоврядування, супроводжено пропозицією викласти її у наступній 

редакції:  

«Стаття 5. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування  

1. Система органів місцевого самоврядування включає: 

сільську, селищну, міську раду; 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст.  

2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або 

міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. 

У разі наявності, районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та 

обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету. 

3. Посадовими особами місцевого самоврядування є сільський, селищний, 

міській голова та староста». 
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В усьому іншому навряд чи доцільно вносити зміни та доповнення до цього 

Закону до тих пір, поки положення щодо подальшої децентралізації публічної влади 

у цілому та місцевого самоврядування зокрема не стануть органічною частиною 

Конституції України 1996 року, поки відповідні зміни не буде внесено.  

Слід зауважити, що у разі внесення змін до Основного Закону у частині 

адміністративно-територіального устрою держави, ця запропонована вище редакція 

статті 5 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» може стати неактуальною. 

Але, незважаючи на це, - та на очікувані зміни адміністративно-територіального 

устрою країни – варто все ж наголосити на необхідності внести такі зміни та 

доповнення.  

Це притягатиме увагу до необхідності «заміни» цієї статті (у разі втрати нею 

актуальності) аналогічною за змістом статтею Закону. Таким чином, Закон «Про 

місцеве самоврядування в Україні» міститиме статтю не про систему місцевого 

самоврядування, а про систему органів місцевого самоврядування. Це є важливим у 

контексті дослідження адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні.  

Слід зауважити, що щодо цього Закону існує багато пропозицій, які є доволі 

вдалими. Так, у Розділі 1 нашого дослідження було наведено розробку фахівця з 

адміністративного права, який пропонував включити у статтю першу аналізованого 

закону визначення поняття органу місцевого самоврядування та запропонував 

«авторський варіант такого визначення: орган публічної влади, який відповідно до 

закону від імені і в інтересах територіальної громади під власну відповідальність 

здійснює управління справами місцевого значення в межах Конституції і законів 

України» [68, с. 13].  

На наш погляд, навряд чи це доцільно. Хоча аналізований Закон і містить на 

початку статтю – «тезаурус», однак навряд чи можна перевантажувати її. Станом на 

1 грудня 2020 року ця стаття містить 25 визначень, до числа яких належать 

визначення поняття «представницький орган місцевого самоврядування» та 
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«виконавчий орган місцевого самоврядування». А отже, це вдале запропоноване 

поняття слід рекомендувати застосовувати на доктринальному рівні, у науковій 

літературі.  

Ще один закон, який є важливим з точки зору дослідження адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

є Закон України від 7 червня 2001 р. «Про службу в органах місцевого 

самоврядування».  

Відповідно до цього Закону, «служба в органах місцевого самоврядування - це 

професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в 

органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною 

громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів 

виконавчої влади, наданих законом» [157].  

Слід наголосити на тому, що ця дефініція не удосконалювалась з моменту 

прийняття Закону. Водночас, законодавство про державну службу – тобто, про 

другий вид публічної служби в Україні – вже зазнало методологічного 

переосмислення, у 2015 році було прийнято у новій редакції Закон «Про державну 

службу», який вже зазнав істотних та неодноразових змін та доповнень.  

Для порівняння: поняття «державна служба» також знайшло своє нормативне 

визначення у цьому Законі та воно є набагато більш ґрунтовним:  

«Державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена 

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і 

регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому 

числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, 

проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних 

договорів; 
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2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, 

галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових 

актів; 

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства; 

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх 

використанням; 

6) управління персоналом державних органів; 

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених 

законодавством» [147]. 

А колись, у редакції Закону від 16 грудня 1993 року, воно було таке:  

«Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають 

посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і 

функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів» 

[148]. 

Легко побачити, що вищенаведене визначення поняття «державна служба» у 

редакції Закону 1993 року є подібним до нормативного визначення поняття «служба 

в органах місцевого самоврядування». Однак, визначення поняття «державна 

служба» у редакції Закону 2015 року є набагато більш досконалим.  

Не тільки це свідчить про необхідність внесення змін та доповнень до Закону 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», але також і активна 

нормотворча робота, що ведеться у цьому напрямі. Мається на увазі Проект Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», реєстраційний № 1223 

від 2 вересня 2019 року.  

Варто стисло проаналізувати цей Законопроект (далі – Законопроект № 1223) 

саме у цій частині нашого дослідження тому, що його ініціатором – суб’єктом 

законодавчої ініціативи – виступила народна депутатка України Шкрум Альона 

Іванівна.  
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У Пояснювальній записці до Законопроекту № 1223 зазначено, що «метою 

зазначеного законопроекту є забезпечення системного оновлення Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», що сприятиме побудові в 

Україні професійної та ефективної служби в органах місцевого самоврядування з 

урахуванням кращих міжнародних практик та національного досвіду» [138].  

Сам Законопроект № 1223 представляє собою «поєднання» чинного Закону 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та чинного Закону «Про державну 

службу». Однак, це поєднання є фрагментарним – деякі концептуальні положення 

цих законів узгоджені та співпадають, а деякі – ні.  

Прикладом може слугувати таке, на яке було звернено увагу у контексті 

дослідження вищезгаданої низки законів, запропоноване нормативне визначення 

поняття «служба в органах місцевого самоврядування»: 

«Служба в органах місцевого самоврядування – це публічна, професійна 

діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого 

самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальними громадами права на 

місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих 

законом» [172]. 

Не дуже зрозуміло, навіщо моделювати нормативну дефініцію поняття, 

однойменного з назвою Закону, застосовуючи не найновіші нормативні положення у 

цій сфері (які втілені у чинному Законі «Про державну службу»). Тим більше, що 

автори Законопроекту як раз підкреслюють, що вони як раз прагнуть саме цього! 

У Пояснювальній записці до Законопроекту № 1223 наведено такі важливі 

аргументи на користь того, щоб якомога швидше прийняти Закон:  

«необхідність продовження реформи місцевого самоврядування та 

подальшого забезпечення процесу децентралізації публічної влади, на сьогодні 

актуальним є прийняття нового закону про службу в органах місцевого 

самоврядування. Адже очевидно, що найважливішою складовою цієї реформи, 

поруч із матеріально-фінансовою основою, виступає її кадрове забезпечення, 
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створення правових передумов для підвищення престижності служби в органах 

місцевого самоврядування, врегулювання статусу службовця місцевого 

самоврядування, стимулювання кар’єрного зростання, деполітизації служби в 

органах місцевого самоврядування, запровадження нової моделі оплати праці та 

впровадження ефективного механізму запобігання корупції. Також є необхідність 

узгодження законодавства про службу в органах місцевого самоврядування з 

положеннями нового Закону України «Про державну службу», прийнятого у 2015 

році» [172]. 

Слід погодитись з важливість та нагальністю оновлення законодавства про 

службу в органах місцевого самоврядування та приєднатися до думки вчених, які 

пропонують прийняти Закон «Про публічну службу», у якому було б поєднано 

положення Закону «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». Наприклад, таку пропозицію висловила К.В. Головко (дивись [54, 

с. 15]).  

На цьому варто завершити огляд ролі Парламенту – Верховної Ради України у 

здійсненні адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів 

місцевого самоврядування та напрямів його подальшого удосконалення. Тісний 

зв'язок між усіма органами публічної влади обумовлює той факт, що у цьому 

підрозділі ще неодноразово буде необхідність звертатися до ролі Парламенту в 

аналізованих процесах.  

Наступний за ступенем важливості вплив на адміністративно-правове 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні 

здійснює Глава держави – Президент.  

Перший напрям його впливу – це розробка та затвердження стратегічних 

документів про розвиток системи органів місцевого самоврядування та про 

подальше удосконалення її функціонування. Другий напрям – це законопроектні 

пропозиції, у т.ч. щодо внесення змін до Конституції України 1996 року з питань 

місцевого самоврядування.  
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Щодо першого напряму можна зазначити наступне. З моменту проголошення 

незалежності в Україні значна увага приділяється постійному удосконаленню 

системи органів місцевого самоврядування. За цей період Главою держави було 

прийнято кілька стратегічно важливих документів, які обумовили динаміку системи 

органів місцевого самоврядування. Починаючи з Концепції адміністративної 

реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р., 

ці документи стають все більш і більш детальними та проробленими. Важливим 

завданням науки адміністративного права України є дослідження цих концепцій з 

метою формулювання пропозицій для подальшого удосконалення їхнього змісту у 

частині системи органів місцевого самоврядування.  

Варто зазначити, що протягом існування незалежної України, чільна увага 

завжди приділялась розвитку місцевого самоврядування у цілому і системі органів 

місцевого самоврядування зокрема. Глава держави, Верховна Рада України та 

Кабінет Міністрів України брали та беруть активну участь у цій важливій роботі.  

 Наприклад, у 1997 році Президентом України була утворена Державна комісія 

з проведення в Україні адміністративної реформи, яка функціонувала до 2006 року. 

У Преамбулі до відповідного Указу Глави держави було зазначено мету створення 

Комісії – «підготовка і проведення в Україні комплексної адміністративної реформи, 

яка має радикально змінити систему державного управління всіма сферами 

суспільного життя, перетворити її в один з визначальних чинників економічних та 

соціальних реформ» [146]. 

 З точки зору адміністративно-правового дослідження системи органів 

місцевого самоврядування в Україні, важливими також є наступні положення цього 

Указу:  

 -«розроблення конкретних механізмів і строків впровадження 

адміністративної реформи; 

 - запровадження дійової системи державного контролю; 
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 - удосконалення законодавчої бази адміністративних правовідносин, 

економічних засад діяльності органів державної влади, впровадження дійових 

адміністративних процедур (у контексті «дотичності» цих питань до органів 

самоорганізації населення); 

 - запровадження в Україні раціонального адміністративно-територіального 

поділу; 

- аналіз діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо здійснення адміністративної реформи та надання допомоги в 

її проведенні» [146]. 

 Але головним було те, що Президент України сформував персональний состав 

цієї Державної комісії – адже на неї покладалось розроблення тексту такого 

документу, як Концепція адміністративної реформи (крім того, саме члени комісії 

визначали організаційно-правові засади проведення реформи, так само як і 

стратегію, і тактику її проведення). До числа членів Державної комісії було 

включено таких відомих фахівців з адміністративного права та муніципального 

права, як В.Б. Авер’янова, М.І. Долішнього, Ю.Я. Іоффе, В.І. Лугового, М.О. 

Пухтинського, Н.Р. Нижник та інших.  

 Автори тексту Концепції адміністративної реформи цілком слушно зауважили, 

що «існуюча в Україні система державного управління залишається в цілому 

неефективною, вона еклектично поєднує як інститути, що дісталися у спадок від 

радянської доби, так і нові інститути, що сформувалися у період незалежності 

України. Ця система є внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і 

відірваною від людей, внаслідок чого існуюче державне управління стало гальмом у 

проведенні соціально-економічних і політичних реформ» [85]. Слід повністю 

погодитись з їхньою думкою та наголосити на тому, що вона залишається, на жаль, 

актуальною і досі.  

 Автори тексту аналізованого документу сформулювали, що «метою 

адміністративної реформи є поетапне створення такої системи державного 
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управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, 

цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, 

культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Її 

метою є також формування системи державного управління, яка стане близькою до 

потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння 

народові, національним інтересам» [85].  

 Відповідно до поставленої мети, було визначено і ряд завдань. Слід відмітити, 

що далеко не кожне з завдань має відношення до системи органів місцевого 

самоврядування, а лише деякі з них. До числа таких завдань слід уважати 

належними:  

- реформування системи органів місцевого самоврядування таким чином, 

щоб вона була сучасною;  

- перегляд ідеології взаємодії органів місцевого самоврядування та 

місцевих органів виконавчої влади, у т.ч. з точки зору оптимізації надання 

адміністративних послуг;  

- оновлення положень законодавства про публічну службу, у т.ч. про 

службу в органах місцевого самоврядування;  

- оновлення адміністративно-територіального устрою.  

Слід зазначити, що станом на 1 грудня 2020 року більшість з цих завдань поки 

що не виконано, - у той час, як аналізована Концепція вже здебільшого втратила 

актуальність внаслідок прийняття більш нових стратегічних документів щодо 

удосконалення здійснення публічної влади на місцевому рівні.  

Повертаючись до тексту Концепції адміністративної реформи в Україні 1998 

року, варто підкреслити, що документ є значним за обсягом. Усі положення, які 

стосуються системи органів місцевого самоврядування, зосереджено у розділі IV 

«Територіальний устрій та система місцевого самоврядування».  

 Питання щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою 

України, як вже зазначалося, поки що не вирішено.  
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 Що ж до тої частини, яка передбачає стратегію реформування системи 

місцевого самоврядування, то вона охоплює і дії щодо системи органів місцевого 

самоврядування (так як поняття «система місцевого самоврядування» є більш 

широким, ніж поняття «система органів місцевого самоврядування»). В межах цієї 

частини Концепції 1998 року структурно виокремлено три частини, кожна з яких 

присвячена одному з аспектів муніципальної реформи.  

 Першим розміщено матеріали, які стосуються організаційного аспекту 

реформи. На думку авторів тексту Концепції 1998 року, він має охоплювати низку 

питань, деякі з яких не втратили актуальності і зараз. До числа таких, актуальних 

зараз, питань слід віднести:  

- визначення організаційних зв'язків між місцевими державними 

адміністраціями та органами місцевого самоврядування у процесі здійснення 

відповідних функцій та делегованих повноважень;  

 - формування комунальних об'єднань територіальних громад - нових суб'єктів 

місцевого самоврядування;  

 - становлення інституту служби в органах місцевого самоврядування 

(муніципальної служби) [85]. 

І.І. Литвин підкреслив важливість першого з наведених положень. Він 

аргументував, що «нормативне закріплення різних видів взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади й органів місцевого самоврядування дає можливість виробити 

ефективну модель співвідношення їх повноважень, в основі якої лежить різна 

правова природа органів, що здійснюють публічну владу (управління) на місцях; 

виділення питань місцевого значення (ст. 140 Конституції) і загальнодержавного 

значення (ст. 17 Конституції); необхідність поєднання місцевого й державного 

інтересу; принципу централізації та децентралізації в державному управлінні» [95, 

с. 15]. І.І. Литвин сформулював цілком влучне твердження.  

 Другим аспектом, на думку авторів тексту Концепції 1998 року, є 

функціональний аспект. Вони наголошують на необхідності системного перегляду 
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підходів до функцій усіх органів публічної влади, та на нагальності подальшого 

удосконалення розподілу компетенції між органами місцевого самоврядування та 

місцевими державними адміністраціями. Акцент зроблено на тому, що це подальше 

удосконалення не є самоціллю, а має відбуватися з метою покращення ситуації з 

наданням адміністративних послуг членам територіальних громад.  

 Останнім аспектом муніципальної реформи у складі адміністративної реформи 

автори Концепції 1998 року вбачали аспект фінансово-економічний. Слід зазначити, 

що найбільше позитивних змін з 1998 року відбулося саме у частині цього аспекту 

(мається на увазі бюджетна децентралізація).  

 Незважаючи на амбітні завдання та мету Концепції 1998 року, на значний 

обсяг та високу концентрацію пропозицій у її тексті, вже у 2001 році з’являється ще 

один стратегічний документ, присвячений подальшому удосконаленню системи 

органів місцевого самоврядування в Україні. Це Концепція державної регіональної 

політики, що була затверджена Указом Президента України від 25 травня 2001 р. 

Здавалося б, що назва цього документу свідчить про відсутність його відношення до 

системи органів місцевого самоврядування. Однак, це не так. У самій Концепції 

2001 року сформульовано таку характеристику поняття «державна регіональна 

політика»: «державна регіональна політика є складовою частиною національної 

стратегії соціально-економічного розвитку України, тісно пов'язаною із здійсненням 

адміністративної реформи та впорядкуванням адміністративно-територіального 

устрою, і реалізується шляхом здійснення органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування системи заходів для забезпечення ефективного 

комплексного управління економічним та соціальним розвитком України та її 

регіонів - Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя» [86]. 

 У Концепції 2001 року Глава держави звернув увагу на відсутність «до цього 

часу ефективних механізмів стримування та пом'якшення його дії, ефективного 

стимулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та населення щодо прискорення розвитку регіонів на основі 
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повнішого використання їх природного, економічного, трудового, наукового та 

іншого потенціалу» [86]. 

 Важливим у тексті Концепції 2001 року є деякі принципи, на яких ґрунтується 

державна регіональна політика.  

По-перше, варто відмітити, що йдеться не просто про принцип децентралізації 

публічної влади, а про його поєднання з принципом централізації, що забезпечує 

гармонізацію загальнодержавних, регіональних, а також і місцевих інтересів.  

 По-друге, важливим є принцип «стимулювання тісного співробітництва між 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у розробленні та 

реалізації заходів щодо регіонального розвитку» [86]. Про цей принцип не 

згадується в інших стратегічних документах про подальшу розбудову системи 

органів місцевого самоврядування.  

 Нарешті, у Концепції 2001 року привертають увагу ті законотворчі пропозиції, 

які Глава держави уважав належними для подальшого удосконалення державної 

регіональної політики. З переліку усіх пропозицій можна виокремити ті, які 

стосуються питань подальшого удосконалення системи органів місцевого 

самоврядування:  

 - «розмежування функцій і повноважень центральних і місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;  

 - законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування;  

 - визначення центрального органу виконавчої влади з питань регіональної 

політики і підтримки місцевого самоврядування» [86]. 

 До числа інших важливих документів стратегічного характеру, які належать 

Главі держави та у яких йдеться про подальше удосконалення системи органів 

місцевого самоврядування, слід також віднести: 

- Програму державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в 

Україні, затверджену Указом Президента України від 30 серпня 2001 року [163],  
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- а також більш сучасну Національну стратегію у сфері прав людини, 

затверджену Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 [121].  

Зв'язок між правами людини та системою органів місцевого самоврядування 

можна пояснити за допомогою міркувань Т.І. Тарахонич: «входження до 

західноєвропейської цивілізації, постійні зміни в суспільно-правовій сфері 

вимагають нового ставлення до людини, її потреб та інтересів, акцентування уваги 

на людиновимірній соціальній політиці. Людиноцентризм – це насамперед яскравий 

прояв особистих прав людини, а саме права на життя, здоров’я, недоторканність, 

безпеку, свободу, честь, гідність, в основу яких покладено життєві потреби та 

інтереси людини» [194, с. 281]. Слід погодитись з цією думкою.  

До точки зору Т.І. Тарахонич приєднується і В.В. Галунько. Він справедливо 

зазначає, що «концептуальним напрямом діяльності публічної адміністрації є 

забезпечення прав свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Вагоме 

місце у цій системі належить охоронній функції адміністративного права» [51, с. 

103]. 

Варто зазначити, що вагомим напрямом у захисті прав людини при здійсненні 

адміністративної реформи у частині подальшої децентралізації публічної влади є 

відмова від тотальних «скорочень» чисельності штатів органів місцевого 

самоврядування. Слід погодитись з тим, як цю тезу аргументував професор П.М. 

Любченко: «Концепції реформ, які пропонуються й обговорюються, сьогодні 

переважно націлені на … зменшення витрат на утримання органів влади. На 

загальнодержавному й місцевому рівнях приймаються рішення про ліквідацію 

органів влади, скорочення чисельності структурних підрозділів й зменшення штату 

органів державної влади та місцевого самоврядування. Безперечно, такі рішення 

виглядають в очах виборця доволі ефективно, адже одразу можна назвати обсяги 

економії ресурсів, однак напевно можна стверджувати, що такі кроки навряд чи 

приведуть до підвищення якості публічних послуг» [98, с. 60].  
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Варто запропонувати, що з огляду на кризу в усіх сферах суспільного, 

викликану пандемією COVID-19 щодо виконавчих органів місцевого 

самоврядування протягом кількох років не слід застосовувати заходи оптимізації 

їхнього функціонування, які передбачають скорочення штатів. 

Таким чином, перший напрям впливу Глави держави – Президента України на 

адміністративно-правове регулювання функціонування системи місцевого 

самоврядування в Україні є концептуальним та стратегічним. Розроблені Главою 

держави положення скеровують дії та нормотворчі зусилля інших суб’єктів цього 

регулювання.  

Не менш важливим є і другий напрям – це законопроектні пропозиції, у першу 

чергу щодо внесення змін до Конституції України 1996 року з питань місцевого 

самоврядування.  

Президент, звертаючись до Парламенту з посланнями, може наголосити на 

важливості реформування місцевого самоврядування (дивись, наприклад, [133]). 

Кожен Глава Української держави проявляв інтерес до оновлення Основного 

Закону 1996 року у частині муніципально-правових положень. Прикладами можуть 

слугувати: 

- Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України», 

внесений Президентом України Л. Д. Кучмою, реєстр. № 3207 від 19 червня 2003 

року [168];  

- Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України», 

внесений Президентом України В. А. Ющенком, реєстр. № 4290 від 31 березня  2009 

року [171]; 

- Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України», 

внесений Президентом України П. О. Порошенком,  реєстр. № 4178а  від 26 червня 

2014 року; 
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- Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)», внесений Президентом України В.О. Зеленським, реєстр. 

номер 2598 від 13 грудня 2019 р. [164],  інші. 

Щодо сучасного етапу адміністративної реформи у частині внесення до 

Конституції України змін та доповнень щодо подальшої децентралізації публічної 

влади слід зазначити, що він почався навесні 2014 року.  

Ініціаторами, як це традиційно для України, виступили органи виконавчої 

влади та Глава держави. Слід відмітити, що вони завжди співпрацюють, коли 

йдеться про цю реформу. Так, у 2001 році була видана низка документів Глави 

держави та Уряду з цього питання [89;86;163], так само як і у 2009 році [87;152]. 

Варто підкреслити, що Президент майже ніколи не скасовує застарілі документи з 

питання адміністративної реформи, у той час як Уряд здебільшого слідкує за 

актуальністю їхніх положень (дивись, наприклад, [141]).  

Так, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України розробило проект змін до Конституції України 

1996 року у напряму, запропонованому Кабінетом Міністрів України у Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні 2014 року.  

Суб’єктом законодавчої ініціативи щодо цих змін виступив Президент 

України (дивись Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України», внесений Президентом України П. О. Порошенком,  реєстр. № 4178а  від 

26 червня 2014 року, попри літеру «а» у номері реєстрації Законопроекту, він став 

основним, а не альтернативним). У Пояснювальній записці до цього документу 

цілком вірно підкреслено, що «проблема ефективного функціонування органів 

публічного управління в Україні не може бути вирішеною без докорінного 

реформування конституційно-правового статусу та засад діяльності органів 

місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади в областях і 

районах. Необхідність розширення повноважень органів місцевого самоврядування 
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базового рівня (села, селища, міста) та наділення їх відповідними фінансовими і 

матеріальними ресурсами є вкрай важливим й економічно доцільним» [137].  

Але, цей Проект Закону не було прийнято, після чого його П.О. Порошенком 

було подано ще одну розробку - Проект Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади)», реєстраційний номер 2217-а від 

15 липня 2015 р. У Пояснювальній записці до цього документу нагальність 

закладення конституційного підґрунтя для подальшої децентралізації публічної 

влади обґрунтовувалась більш детально. У тому числі, було вказано, що «Стратегією 

сталого розвитку "Україна – 2020", яка схвалена Указом Президента України від 12 

січня 2015 року № 5, передбачено реалізацію конституційної реформи, у тому числі 

в частині децентралізації. 

Як зазначено у Стратегії, метою політики у сфері децентралізації є відхід від 

централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в 

Україні, реалізація повною мірою положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової 

самодостатності місцевого самоврядування» [134]. 

Однак, і цей Законопроект не було підтримано Верховною Радою України.  

Наступні спроби закласти конституційне підґрунтя для подальшого 

проведення адміністративної реформи у частині місцевого самоврядування належать 

Президенту В.О. Зеленському.  

Так, у грудні 2019 року ним до Парламенту було подано Проект Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», 

реєстраційний номер 2598. Пояснювальна записка до нього містила наступні 

положення, важливі для дослідників адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи місцевого самоврядування: 

«Пропоновані зміни зумовлюються істотними недоліками конституційно-

правового регулювання питань місцевого самоврядування концептуального, 
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системно-структурного та термінологічного характеру, що ускладнює чітке 

розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, що функціонують в адміністративно-територіальних 

одиницях різних рівнів, призводить до дублювання їх повноважень, негативно 

впливає на земельні, бюджетно-фінансові та інші відносини. 

Чинна модель організації влади на місцях, закріплена у Конституції України, 

зберігає рівень надмірної централізації влади, ознаки одержавлення місцевого 

самоврядування, порушує принципи його компетенційної автономії, повноти, 

організаційної самостійності, матеріальної та фінансової спроможності. Внаслідок 

цього місцеве самоврядування фактично підміняється централізованим механізмом 

державного управління через місцеві державні адміністрації. Такий стан дестабілізує 

ситуацію в регіонах, негативним чином позначається на їх соціально-економічному 

становищі» [135]. 

Варто зазначити, що (так само, як і попередні проекти), Проект Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», 

реєстраційний номер 2598 від 13 грудня 2019 р. містив положення щодо оновлення 

адміністративно-територіального устрою країни [164]. Але, для прийняття цього 

Проекту не було політичної волі.  

 Найсучаснішим станом на 1 грудня 2020 року з аналізованого питання є 

Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)», реєстраційний номер 2598-а від 27 грудня 2019  р. Він 

передбачає внесення змін до статей 118 – 120, 132, 133, 140 – 144,  тобто охоплює не 

тільки розділ «Місцеве самоврядування», але й положення щодо адміністративно-

територіального устрою та місцевих органів виконавчої влади (детальніше дивись 

[164]).  

 Пояснювальна записка до Проекту уточнює, що «метою запропонованих змін 

є зміцнення конституційно-правових засад місцевого самоврядування, підвищення 

ефективності системи місцевого самоврядування, здатної забезпечити оптимальні 
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умови для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, округу та області, 

сприяння подальшому розвитку форм безпосередньої демократії та децентралізації 

влади, визначення раціональної просторової основи організації влади для 

забезпечення децентралізації, доступності та якості надання адміністративних 

послуг, посилення спроможності та відповідальності громад за свій розвиток, 

створення передумов стійкого розвитку територій. Запропоновані зміни 

відповідають встановленій у статті 2 Конституції України унітарній формі 

державного устрою» [136]. Враховуючи важливість цих положень цілком зрозуміло, 

чому ці зміни настільки довгоочікувані. Але, 17 січня 2020 року цей Проект було 

відкликано.  

На сучасному етапі «напрацьовується нова редакція змін до Конституції в 

частині децентралізації, тривають обговорення на центральному та регіональному 

рівнях» [122].  

Резюмуючи, варто зазначити, що другий напрям впливу Президента України 

на адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні (законопроектні пропозиції, у т.ч. щодо внесення змін до 

Конституції України 1996 року з питань місцевого самоврядування) демонструє 

тісний зв'язок між Главою держави та Верховною Радою України з цього питання.  

 Варто зазначити, що на загальнодержавному рівні при здійсненні подальшого 

удосконалення адміністративно-правового функціонування системи органів 

місцевого самоврядування застосовуються європейські стандарти у цій сфері.  

 За відсутністю демократичного історичного національного досвіду, 

дослідники та практики звертаються до європейських муніципальних стандартів, 

рекомендацій. Це є цілком логічним – адже навряд чи європейська інтеграція 

України буде успішною та взагалі можливою у разі, якщо система органів місцевого 

самоврядування матиме істотні вади, якщо її функціонування не буде задовольняти 

інтереси членів територіальної громади та інших суб’єктів, якщо вона не буде 

відповідати європейським цінностям, принципам, муніципальним стандартам.  
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У цьому контексті в українській юридичній літературі з’явилися пропозиції 

запозичити підхід європейських вчених та виокремлювати «адміністративне 

комунальне право». Виходячи з прикметнику «комунальне» (а не «муніципальне», 

наприклад), легко зрозуміти, що йдеться про запозичення насамперед розробок 

німецьких адміністративістів. Так, В.В. Галунько зазначає: «враховуючи 

європейський досвід, до галузі адміністративного права відносяться відомі 

вітчизняній юриспруденції та ті, які знаходяться у розробці і визнанні підгалузі 

адміністративного права:  адміністративно-господарське право,  публічне  

будівельне  право,  адміністративно-земельне право,  право соціального  

забезпечення,  поліцейське  право,  комунальне  право,  право публічних служб, 

митне право, податкове право, адміністративно-екологічне право» [51, с. 103]. 

Слід визнати цю пропозицію цікавою та перспективною з огляду на те, що 

«процеси  інтеграції  у  світове  європейське  співтовариство,  здійснення системних 

перетворень у межах держави, потребують переосмислення традиційних положень 

вітчизняної юридичної науки щодо сукупності чинників, які впливають на процес 

правового регулювання та його механізм» [197, с. 57]. 

Варто відмітити, що основними органами, які створюють муніципальні 

європейські стандарти, є Рада Європи та Конгрес місцевих та регіональних влад 

Європи.  

Основним документом Ради Європи, важливим для врахування при здійсненні 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні, є Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 

року.  

Попри те, що змістовна частина цього документу нараховує лише 10 статей, 

дві з них мають у своїх назвах прикметник «адміністративний» (це стаття   6 

«Відповідні адміністративні структури і ресурси для виконання органами місцевого 

самоврядування своїх завдань» та стаття 8 «Адміністративний нагляд за діяльністю 

органів місцевого самоврядування»). А отже, його положення є надзвичайно 
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важливими для врахування при подальшому удосконаленні адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні. Також у цьому контексті слід зазначити, що Україна ратифікувала цей 

документ у 1997 році (дивись [156]).  

Саме з 1997 року триває інтенсивна робота з впровадження європейських 

муніципальних стандартів. Як влучно зауважила Т.І. Тарахонич, «характеризуючи 

процес євроінтеграції, доцільно звернути увагу на відповідний інструментарій 

європейської інтеграції, серед якого особливої уваги  заслуговує гармонізація 

національного законодавства України з відповідними правовими стандартами, що 

встановлюють певні вимоги, які повинні дотримуватись всі держави» [196, с. 35]. 

 Отже, при здійсненні адміністративної реформи у часті подальшої 

децентралізації публічної влади слід звертати увагу на ту її частину, яка передбачає 

звернення до європейських муніципальних стандартів Ради Європи. Їхньою 

перевагою є те, що вони представляють собою узагальнення кращих муніципальних 

практик та – і це є актуальним для України – витримані в одному концептуальному 

напрямі. Як вірно узагальнив Б.Руснак, «відсутність у нашій державі 

концептуального бачення розбудови місцевого самоврядування призводить до 

дезінтеграції в ході законотворчого процесу, безсистемного напрацювання 

законодавчих актів, неузгодженості щодо їх розробки та прийняття, різних підходів 

до визначення статусу, компетенції та відповідальності суб’єктів місцевого 

самоврядування. Відтак нагальною є потреба збалансувати норми Конституції 

України, Хартії та законодавства, що регулює функціонування місцевого 

самоврядування» [181]. Слід погодитись з його позицією.  

 Отже, по-перше, важлива для здійснення подальшого удосконалення 

адміністративно-правового регулювання системи органів місцевого самоврядування 

увага до випрацьовання єдиної теорії природи місцевого самоврядування, на якій 

ґрунтується національне законодавство. Вище було сформульовано пропозицію 

застосовувати теорію муніципального дуалізму. Варто додати ще один аргумент на її 
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користь – на цій теорії побудовано Європейську хартія місцевого самоврядування 

1985 року. 

 По-друге, важливим є звернути увагу на те, що у Хартії йдеться не про 

«адміністративний контроль», а про «адміністративний нагляд» по відношенню до 

органів місцевого самоврядування: 

 «Стаття 8. Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого 

самоврядування 

 1. Будь-який адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування 

може здійснюватися тільки згідно з процедурами та у випадках, передбачених 

конституцією або законом. 

 2. Будь-який адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого 

самоврядування, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та 

конституційних принципів. Однак вищі інстанції можуть здійснювати 

адміністративний нагляд за належністю виконання завдань, доручених органам 

місцевого самоврядування. 

 3. Адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування 

здійснюється таким чином, щоб забезпечити домірність заходів контролюючого 

органу важливості інтересів, які він має намір охороняти» [67].  

 Варто зазначити, що у цій статті йдеться про два види адміністративного 

нагляду: нагляд за функціонуванням органів місцевого самоврядування при 

виконанні ними власних повноважень та нагляд за функціонуванням органів 

місцевого самоврядування при виконанні ними делегованих повноважень.  

 В Україні наявні обидва види такого контролю – не нагляду. Варто зазначити, 

що в межах подальшої децентралізації публічної влади доцільно відмовитись від 

здійснення адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування при виконанні ними власних повноважень. Тобто, у цьому випадку 

варто запропонувати здійснювати подальше удосконалення адміністративно-
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правового регулювання досліджуваного питання, з метою узгодження національної 

практики з європейськими стандартами.  

 А ось щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень- важко погодитись з тим, що у цих випадках має здійснюватися не 

контроль, а нагляд. Враховуючи, що, виконуючи делеговані повноваження,  органи 

місцевого самоврядування здійснюють державні за своєю природою повноваження, 

слід наголосити на необхідності залишити саме контроль за їх виконанням та внести 

відповідні уточнення у тезаурус перекладу Хартії на українську мову в цій частині.  

 Досліджуючи європейські муніципальні стандарти, які стануть у нагоді при 

подальшому удосконаленні адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, слід звернути 

увагу на документи Конгресу місцевих та регіональних влад. «Основною статутної 

функцією Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи є моніторинг 

виконання державами-членами РЄ Європейської хартії місцевого самоврядування та 

здійснення спостереження за місцевими виборами в країнах, ці два напрями є 

основними у співробітниці з Україною та обумовлюють зміст та тональність 

розгляду українського питання в рамках Конгресу та його робочих органів» [82]. 

 До числа основних документів, важливих для адміністративної реформи у 

частині місцевого самоврядування, слід віднести нижченаведені.  

 По-перше,  План дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки. Розділ ІІІ 

цього документу присвячено демократії, а про місцеве самоврядування йдеться у 

підрозділі 3.1. Зокрема зазначено, що «реформа місцевого самоврядування та 

децентралізація стикається з низкою проблем:  

відсутність політичного консенсусу,  

корупція та надмірна бюрократія,  

низька адміністративна спроможність та  

відсутність координації всередині та між рівнями управління.  
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Відсутність гендерно-чутливої політики та практики на всіх рівнях 

залишається значним викликом. Процес децентралізації повинен враховувати 

важливість забезпечення ефективного представництва національних меншин у 

новостворених муніципалітетах»  [211, с. 24].  

 Слід підкреслити, що в Україні тільки-тільки розпочали на 

загальнодержавному рівні звертати увагу до того, щоб при формуванні 

персонального складу органів місцевого самоврядування дотримувалися б гендерні 

пропорції. Прикладом може слугувати Виборчий кодекс України, відповідно до 

положень якого при формуванні переліку кандидатів до місцевих рад політична 

партія має дотримуватися гендерного балансу. Таким чином, представницькі 

колегіальні органи місцевого самоврядування вже функціонують у складі, при 

формуванні якого було враховано прагнення гендерного балансу. Варто 

рекомендувати запровадити аналогічні положення і для колегіальних виконавчих 

органів місцевого самоврядування. Таким чином, усі колегіальні органи у системі 

органів місцевого самоврядування будуть сформовані з урахуванням гендерно-

чутливої політики.  

 Варто підкреслити, що про це не йдеться у концептуальних документах про 

подальше удосконалення адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні.  

 По-друге, Рекомендації щодо розвитку місцевої та регіональної демократії в 

Україні 2013 року. У цих Рекомендаціях зазначено напрями подальшого 

удосконалення правового, у т.ч. адміністративно-правового регулювання місцевого 

самоврядування у цілому та функціонування його системи зокрема. До числа 

найбільш вагомих слід віднести наступні положення Рекомендацій:  

 «-відсутність чіткого розмежування повноважень та адміністративної 

діяльності між установами центрального уряду  і  місцевими  та регіональними  

органами  влади, що  може  призвести до перетину  або  дублювання  при  

здійснення  повноважень та  спричинити втручання  центру (в особі глави 
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адміністрації) у діяльність місцевих органів влади та недотримання положень статті 

8 Хартії; 

-відтік населення із сільської місцевості, що спричиняє демографічний занепад 

і складнощі у підтримці життєздатності місцевої економіки в багатьох 

муніципалітетах, а також повернення до централізації повноважень у малих містах 

через передачу цих повноважень, спочатку наданих місцевим органам влади, 

державі; 

- повільний темп реформ, незважаючи на рішучі заяви на найвищому 

державному рівні, і нові законопроекти,  які ведуть до рецентралізації  повноважень  

на  центральному  рівні, всупереч цілям реформи» [212]. 

 Також у Рекомендаціях міститься положення, що є надзвичайно важливим з 

точку зору подальшого реформування функціонування системи органів місцевого 

самоврядування у частині сільських населених пунктів. Наразі спостерігаємо певне 

спрощення цієї системи – про це свідчить впровадження інституту старости, 

об’єднання територіальних громад. Усі ці чинники є проявами не децентралізації, а 

рецентралізації (про яку як раз влучно зазначили автори Рекомендацій). А тому 

навряд чи можна підтримати цю тенденцію.  

 З цієї точки зору важливою є викладена у Рекомендаціях пропозиція 

«розробляти конкретні стратегії, зокрема шляхом передачі компетенції на місцевий 

рівень, - повноважень, спрямованих на активізацію навколоміських та сільських 

районів, що зазнали демографічного, економічного та соціального занепаду, та 

залучати місцеві органи влади в цих географічних районах до розробки цих 

стратегій центральними органами влади» [212]. 

 Ця пропозиція має глибокий економічний сенс та сприятиме пожвавленню 

сільського життя, покращенню рівня життя у сільських населених пунктах, а також 

сприятимуть їхньому розвитку – який є неможливим без підвищення ефективності 

функціонування органів місцевого самоврядування. Варто визнати цю рекомендацію 

методологічно точною та вірною, а її практичну реалізацію – надзвичайно 
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потенціально плідною для України. Адже те, що відбувається зараз у частині 

реформування функціонування системи органів місцевого самоврядування щодо 

сільських населених пунктів – це «механічна» констатація того, що сільські населені 

пункти зазнають все більшого занепаду. Дії органів публічної влади у цій частині не 

спрямовані на виправлення, на покращення ситуації. Зрозуміло, що це буде 

надзвичайно ресурсоємним з точки зору часу, матеріальних та фінансових ресурсів. 

Але гармонійний розвиток території країни є запорукою добробуту держави зараз та 

у майбутньому.  

 Нарешті, надзвичайно важливим документом, виданим Конгресом місцевих та 

регіональних влад Ради Європи є Дорожня карта, яка з’явилась у 2015 році за 

підсумками останнього моніторингу фахівців Ради Європи. З точки зору нашого 

дослідження найбільш важливим є те, на чому автори Карти наголосили як на 

одному з її найважливіших положень – «поправки до Конституції щодо 

децентралізації мають бути подані до Парламенту якомога швидше» [213]. Сумний 

парадокс полягає у тому, що це питання було нагальним у 2015 році та залишається 

нагальним і зараз, тобто станом на 1 грудня 2020 року.  

 Резюмуючи, варто узагальнити: деякі положення європейських муніципальних 

стандартів вже доволі активно втілюються при подальшому реформуванні 

адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування. Але деякі поки що залишаються «на папері» документів, 

розроблених органами Ради Європи, та не знайшли свого відображення не тільки в 

нормативно-правових, але й в концептуальних актах органів публічної влади 

України про подальше удосконалення адміністративно-правового регулювання 

функціонування національної системи органів місцевого самоврядування. 

 

 Висновки до Розділу 3. 

 1. Узагальнено, що Верховна Рада України бере участь у подальшому 

удосконаленні адміністративно-правового регулювання функціонування системи 
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органів місцевого самоврядування в Україні за двома напрямами: а) подальше 

удосконалення тексту Основного Закону з метою внесення до нього змін у частині 

регламентації інституту місцевого самоврядування у цілому та функціонування 

системи органів місцевого самоврядування зокрема; б) подальше удосконалення 

законодавчого регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. У межах цього напряму можуть прийматися нові закони, 

а також вноситися зміни та доповнення до вже існуючих. 

 2. Наведено додаткову аргументацію на користь застосування при подальшому 

удосконаленні положень Конституції України у частині місцевого самоврядування в 

якості єдиної теорії такої теорії про природу місцевого самоврядування, як теорія 

муніципального дуалізму. По-перше, це враховуватиме той вагомий факт, що на 

місцевому рівні діють як система місцевих органів державної влади, так і система 

місцевого самоврядування. Само застосування у назві цій теорії іменника «дуалізм» 

свідчить на користь цього аргументу. Саме ця теорія найкраще відображає те, що 

публічна влада в Україні представлена двома різновидами – державною владою та 

місцевим самоврядуванням. По-друге, система органів місцевого самоврядування 

функціонує на місцевому рівні не відокремлено, а узгоджено з системою органів 

виконавчої влади місцевого рівня, у першу чергу з місцевими органами виконавчої 

влади загальної компетенції – з місцевими державними адміністраціями. Прикладом 

може слугувати делегування повноважень тощо. Таким чином, навряд чи 

громадівська теорія місцевого самоврядування, яка виникла у США та знайшла своє 

поширення у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії, Канаді, 

Австралії, інших державах з англо-американською моделлю місцевого 

самоврядування, адекватно відображатиме українські реалії сьогодення. Адже у 

нашій державі зовсім інша модель місцевого самоврядування – романо-германська 

(континентальна).  

 3. Узагальнено, що подальше удосконалення тексту Основного Закону з метою 

внесення до нього змін у частині регламентації інституту місцевого самоврядування 
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у цілому та функціонування системи органів місцевого самоврядування зокрема 

найбільш активно ініціювалось народними депутатами України у 2000-х роках 

(Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Конституції України», 

внесений народним депутатом України А. С. Матвієнком, реєстр. № 3395 від 16 

квітня 2003 р.,  Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України», 

внесений народними депутатами України А. С. Матвієнком, В. Л. Мусіякою, А. І. 

Мартинюком, О. О. Морозом, Ю. Г. Ключковським та ін., реєстр. № 3207-01 від 1 

липня 2003 р., Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України, 

внесений народними депутатами України Р. В. Богатирьовою, К. Т. Ващук, С. Б. 

Гавришем та ін., реєстр. № 4105 від 4 вересня 2003 року,  Проект Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України», внесений народними депутатами 

України О. В. Лавриновичем, В. Ф. Януковичем та іншими, реєстр. № 2722 від 8 

липня 2008 р.). Починаючи з 2010-х років, більш активну участь у частині 

представлення Парламенту України пропозицій щодо внесення змін до розділу 

«Місцеве самоврядування» Конституції України 1996 року бере Глава держави – 

Президент України.  

 4. Угруповано питання, з яких нагальним та необхідним є внесення змін до 

Основного Закону України 1996 року з точки зору дослідження адміністративно-

правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування 

в Україні: а) щодо оновлення адміністративно-територіального устрою України; б) 

щодо подальшої децентралізації публічної влади – як державної, так і місцевого 

самоврядування (у т.ч. зміни у відповідних повноваженнях Парламенту, Глави 

держави, інших центральних органів державної влади); в) щодо повноважень 

місцевих державних адміністрацій та повноважень органів місцевого 

самоврядування; г) щодо утворення виконавчих органів обласних та районних рад. 

 5. Сформульовано пропозиції щодо подальшого удосконалення положень 

Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».  
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Отримала подальшу аргументацію пропозиція не замінювати цей нормативно-

правовий акт муніципальним кодексом – таке рішення забезпечить контінуїтет, а 

також збереже час та інші ресурси законодавця. 

 Аргументовано, що до внесення у Конституцію України 1996 року змін щодо 

децентралізації влади недоцільно вносити зміни та доповнення до Закону «Про 

місцеве самоврядування в Україні», крім запропонованої у Розділі 1 нашого 

дослідження нової редакції статті 5.  

6. Аргументовано, що ще одним законом, який є важливим з точки зору 

дослідження адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування, є Закон України від 7 червня 2001 р. «Про 

службу в органах місцевого самоврядування».  

 Отримала подальшу аргументацію концептуальна пропозиція дослідників 

щодо подальшого удосконалення положень цього Закону, яка полягає у тому, щоб 

прийняти Закон «Про публічну службу», у якому було б поєднано положення Закону 

«Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». Цю 

пропозицію аргументовано аналізом положень Проекту Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», реєстраційний № 1223 від 2 вересня 

2019 року, який представляє собою «поєднання» чинного Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та чинного Закону «Про державну службу». Однак, це 

поєднання є фрагментарним – деякі концептуальні положення цих законів узгоджені 

та співпадають, а деякі – ні. 

7. Узагальнено, що Президент України бере участь у подальшому 

удосконаленні адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні за двома напрямами: а) розробка та 

затвердження стратегічних документів про розвиток системи органів місцевого 

самоврядування та про подальше удосконалення її функціонування; б) 

законопроектні пропозиції, у т.ч. щодо внесення змін до Конституції України 1996 

року з питань місцевого самоврядування.  
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 8. Щодо першого напряму запропоновано доповнити його положеннями, 

відповідно до яких з огляду на кризу в усіх сферах суспільного життя, викликану 

пандемією COVID-19, щодо виконавчих органів місцевого самоврядування 

протягом кількох років не слід застосовувати заходи оптимізації їхнього 

функціонування, які передбачають скорочення штатів.  

 9. Проаналізовано законопроектні ініціативи глав Української держави у ХХІ 

ст. у частині внесення змін до Конституції України (Проект Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України», внесений Президентом України Л. Д. 

Кучмою, реєстр. № 3207 від 19 червня 2003 року,  Проект Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України», внесений Президентом України В. А. 

Ющенком, реєстр. № 4290 від 31 березня  2009 року, Проект Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України», внесений Президентом України 

П. О. Порошенком,  реєстр. № 4178а  від 26 червня 2014 року,  Проект Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», 

внесений Президентом України В.О. Зеленським, реєстр. номер 2598 від 13 грудня 

2019 р., Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)», реєстраційний номер 2598-а від 27 грудня 2019  р.,  інші).  

 10. Наголошено на необхідності якомога більш швидкого подання до 

Верховної Ради України Проекту Закону «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)». Підкреслено, що другий напрям впливу 

Президента України на адміністративно-правове регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування в Україні (законопроектні пропозиції, у 

т.ч. щодо внесення змін до Конституції України 1996 року з питань місцевого 

самоврядування) демонструє тісний зв'язок між Главою держави та Верховною 

Радою України з цього питання.  

 11. Констатовано, що за відсутністю демократичного історичного 

національного досвіду, дослідники та практики звертаються до європейських 

муніципальних стандартів, рекомендацій. Виявлено, що до числа документів, які 
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містять такі положення, на сучасному етапі належать документи органів Ради 

Європи загального характеру (насамперед Європейська хартія місцевого 

самоврядування 1985 р.), а також спеціального характеру (насамперед результати 

моніторингів, які експерти Ради Європи проводили в Україні, а також плани заходів 

усунення виявлених недоліків («дорожні карти»).  

 12. Проаналізовано Європейську хартію місцевого самоврядування 1985 р. З 

точки зору дослідження адміністративно-правового регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування наголошено на важливості статті 8 

«Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування». 

Виявлено, що у цій статті йдеться про два види адміністративного нагляду: а) нагляд 

за функціонуванням органів місцевого самоврядування при виконанні ними власних 

повноважень; б) нагляд за функціонуванням органів місцевого самоврядування при 

виконанні ними делегованих повноважень. Констатовано, що на сучасному етапі в 

Україні наявні обидва види такого контролю, а не нагляду. Запропоновано в межах 

подальшої децентралізації публічної влади доцільно відмовитись від здійснення 

адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування при 

виконанні ними власних повноважень (у цьому випадку рекомендовано здійснювати 

подальше удосконалення адміністративно-правового регулювання досліджуваного 

питання, з метою узгодження національної практики з європейськими стандартами). 

У частині виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

наголошено, що у цих випадках має здійснюватися не контроль, а нагляд. 

Враховуючи, що, виконуючи делеговані повноваження,  органи місцевого 

самоврядування здійснюють державні за своєю природою повноваження, слід 

наголосити на необхідності залишити саме контроль за їх виконанням та внести 

відповідні уточнення у тезаурус перекладу Хартії на українську мову в цій частині.  

 13. Констатовано, що в Україні лише нещодавно на загальнодержавному рівні 

з’явились приклади того, що при формуванні персонального складу органів 

місцевого самоврядування мають дотримуватися гендерні пропорції (положення 
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Виборчого кодексу України щодо місцевих рад – представницьких колегіальних 

органів у системі органів місцевого самоврядування). Рекомендовано запровадити 

гендерні пропорції і для формування колегіальних виконавчих органів місцевого 

самоврядування. Таким чином, буде реалізовано принцип системності у тому 

контексті, що усі колегіальні органи у системі органів місцевого самоврядування 

будуть сформовані з урахуванням гендерно-чутливої політики.  

14. Підкреслено значення європейських муніципальних стандартів та 

розроблених органами Ради Європи для України пропозицій у частині подальшого 

реформування функціонування системи органів місцевого самоврядування у частині 

сільських населених пунктів. Констатовано, що наразі спостерігається певне 

спрощення цієї системи – про це свідчить впровадження інституту старости, 

об’єднання територіальних громад. Усі ці чинники є проявами не децентралізації, а 

рецентралізації (про яку як раз влучно зазначили автори Рекомендацій). 

Наголошено, що відповідні стандарти та пропозиції спрямовані на пожвавлення 

сільського життя, покращення рівня життя у сільських населених пунктах, а також 

сприятимуть їхньому розвитку – який є неможливим без підвищення ефективності 

функціонування органів місцевого самоврядування.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає у визначенні поняття, 

мети, завдань та інших особливостей адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, а також у 

формулюванні напрямів його подальшого вдосконалення. 

З-поміж підсумкових положень, узагальнень, висновків і рекомендацій 

найголовніше дослідницьке та практичне значення мають такі: 

1. Визначено, що адміністративно-правове регулювання функціонування 

системи органів місцевого самоврядування – це цілеспрямована діяльність суб’єктів 

публічного адміністрування, які своїми правовими актами впорядковують суспільні 

відносини в цій системі щодо вдосконалення її структури та роботи всіх її елементів, 

зокрема, у межах адміністративної реформи. 

2. Запропоновано віднести до ознак адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування такі риси: а) це 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування, до яких належить низка органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; б) ця діяльність проводиться 

шляхом виконання активних дій (випадки бездіяльності в межах здійснення такого 

регулювання виключені); в) до дій у межах адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування варто відносити 

розроблення та прийняття правових актів; г) адміністративно-правове регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування проводиться в межах 

чинного законодавства України; д) аналізована діяльність є цілеспрямованою, 

здійснюється для досягнення певної мети. 

3. Встановлено, що предметом адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні є, по-перше, 

внутрішні суспільні відносини, що виникають у процесі функціонування цих 

органів, а по-друге, зовнішні суспільні відносини, що виникають у процесі 
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функціонування цих органів у разі здійснення виконавчо-розпорядчої, сервісно-

обслуговуючої та організаційної діяльності. 

4. Запропоновано вважати, що мета адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні полягає в 

упорядкуванні суспільних відносин у цій системі щодо вдосконалення її структури 

та роботи всіх її елементів, зокрема, у межах проведення муніципальної реформи як 

складової частини адміністративної реформи. 

5. Узагальнено, що завданнями адміністративно-правового регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні є: а) створення 

й підтримка повноцінного життєвого середовища для членів територіальних громад; 

б) надання високоякісних і доступних публічних послуг та задоволення інших 

публічних інтересів осіб, які проживають або функціонують на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці; в) узгодження інтересів державного та 

місцевого рівнів у разі здійснення публічного адміністрування. 

6. Аргументовано, що Верховна Рада України бере участь у подальшому 

вдосконаленні адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні за двома напрямами: а) подальшого 

вдосконалення тексту Конституції України з метою внесення до нього змін у частині 

регламентації інституту місцевого самоврядування загалом та функціонування 

системи органів місцевого самоврядування зокрема; б) подальшого вдосконалення 

законодавчого регулювання функціонування системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. У межах цього напряму можуть прийматися нові закони, 

а також вноситися зміни й доповнення до чинних. 

7. Констатовано, що Президент України бере участь у подальшому 

вдосконаленні адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні двома шляхами: а) розроблення й 

затвердження стратегічних документів про розвиток системи органів місцевого 

самоврядування та про подальше вдосконалення її функціонування; 
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б) законопроєктних пропозицій, зокрема, щодо внесення змін до Конституції 

України з питань місцевого самоврядування. 

8. Рекомендовано під час класифікації нормативно-правових актів, якими 

здійснюється адміністративно-правове регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні, застосовувати дедуктивний підхід та 

виокремлювати такі класифікаційні групи: а) нормативно-правові акти, що 

регулюють загальні питання місцевого самоврядування; б) нормативно-правові акти, 

які регулюють функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні; в) нормативно-правові акти, що регулюють функціонування окремих 

органів місцевого самоврядування в Україні. 

9. Наведено додаткову аргументацію на користь застосування в подальшому 

вдосконаленні положень Конституції України щодо місцевого самоврядування як 

єдиної такої теорії про природу місцевого самоврядування, як теорія 

муніципального дуалізму, адже вона, по-перше, своєю назвою підкреслює, що на 

місцевому рівні діє як система місцевих органів державної влади, так і система 

органів місцевого самоврядування; по-друге, притаманна державам із романо-

германською (континентальною) моделлю місцевого самоврядування, до яких 

належить і Україна. 

10. Визначено необхідність внесення змін до Конституції України з позиції 

дослідження адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в нашій державі, зокрема: а) щодо оновлення 

адміністративно-територіального устрою України; б) щодо подальшої 

децентралізації публічної влади, як державної, так і місцевого самоврядування (у 

тому числі стосовно змін у відповідних повноваженнях парламенту, глави держави, 

інших центральних органів державної влади); в) щодо повноважень місцевих 

державних адміністрацій та повноважень органів місцевого самоврядування; г) щодо 

утворення виконавчих органів обласних і районних рад. 
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11. Наголошено на необхідності якомога швидшого подання до Верховної 

Ради України проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади)». 

12. Охарактеризовано, що отримала подальшу аргументацію пропозиція не 

замінювати Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» муніципальним 

кодексом, адже таке рішення забезпечить континуїтет, а також збереже час та інші 

ресурси законодавця. 

13. Аргументовано, що до внесення до Конституції України змін щодо 

децентралізації влади недоцільно вносити зміни й доповнення до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно функціонування системи органів 

місцевого самоврядування, крім викладу в новій редакції його статті 5, зокрема: 

«Стаття 5. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

1. Система органів місцевого самоврядування включає: 

 сільську, селищну, міську раду; 

 виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

 районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст. 

2. У містах із районним поділом за рішенням територіальної громади міста 

або міської ради, відповідно до цього Закону, можуть утворюватися районні в 

місті ради. У разі наявності районні в містах ради утворюють свої виконавчі 

органи та обирають голову ради, який водночас є головою її виконавчого комітету. 

3. Посадовими особами місцевого самоврядування є сільський, селищний, 

міській голова та староста». 

Ці зміни спрямовані на ліквідацію прогалин у Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» стосовно відсутності в його тексті положень про систему 

органів місцевого самоврядування. 
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14. Розкрито, що отримала додаткову аргументацію концептуальна пропозиція 

дослідників щодо подальшого вдосконалення положень Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», яка полягає в тому, щоб прийняти 

Закон України «Про публічну службу», у якому буде поєднано положення законів 

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

самоврядування». 

15. З огляду на кризу в усіх сферах суспільного життя, викликану пандемією 

COVID-19, запропоновано щодо виконавчих органів місцевого самоврядування 

впродовж декількох років не застосовувати заходи з оптимізації їх функціонування, 

які передбачають скорочення штатів. 

16. На підставі аналізу положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування 1985 р. запропоновано в межах подальшої децентралізації публічної 

влади відмовитися від здійснення адміністративного контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування в разі виконання ними власних повноважень на користь 

адміністративного нагляду. 

Щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень наголошено на тому, що в цих випадках має здійснюватися не 

адміністративний нагляд, а адміністративний контроль. З огляду на те, що органи 

місцевого самоврядування, виконуючи делеговані повноваження, здійснюють 

державні за своєю природою повноваження, вказано на необхідність залишити саме 

адміністративний контроль за їх виконанням. 

Рекомендовано внести відповідні уточнення до тезаурусу перекладу 

Європейської хартії місцевого самоврядування українською мовою. 

17. Запропоновано запровадити гендерні пропорції у формуванні колегіальних 

виконавчих органів місцевого самоврядування. Завдяки цьому буде реалізовано 

принцип системності – усі колегіальні органи в системі органів місцевого 

самоврядування будуть сформовані з урахуванням гендерно чутливої політики. 
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18. Підкреслено значення європейських муніципальних стандартів та 

розроблених органами Ради Європи для України пропозицій щодо подальшого 

реформування функціонування системи органів місцевого самоврядування стосовно 

сільських населених пунктів. Констатовано, що наразі спостерігається певне 

спрощення цієї системи, про що свідчить упровадження інституту старости, 

об’єднання територіальних громад, що є проявом не децентралізації, а 

рецентралізації. Ця тенденція є негативною та не узгоджується з очікуваною 

подальшою децентралізацією публічної влади. У зв’язку із цим наголошено на тому, 

що муніципальні стандарти Ради Європи варті якомога швидшої рецепції, оскільки 

спрямовані на пожвавлення сільського життя, покращення рівня життя в сільських 

населених пунктах, а також сприятимуть їх розвитку, який є неможливим без 

підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування. 
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