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АНОТАЦІЯ
Кісловський А.В. Розробка та прийняття статутів територіальних
громад міст в Україні: проблеми теорії та практики. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація

на

здобуття

наукового

ступеня доктора

філософії за

спеціальністю 081 «Право». – Запорізький національний університет,
Запоріжжя, 2020.
У дисертаційному дослідженні вирішено наукове завдання, яке полягає у
визначенні

напрямів

подальшого

удосконалення

матеріальних

та

процесуальних положень щодо розробки та прийняття статутів територіальних
громад міст в Україні.
Запропоновано уважати, що статут територіальної громади міста – це
кодифікований

нормативно-правовий

акт

установчо-муніципального

характеру, який приймається міською радою та закріплює порядок створення
та функціонування органів міського самоврядування, процедури застосування
форм

безпосередньої

демократії,

інші

не

врегламентовані

на

загальнодержавному рівні положення про міське самоврядування. Статут
територіальної

громади

міста

приймається

з

метою

забезпечення

комплексного регулювання міського самоврядування.
Узагальнено, що завданнями статуту територіальної громади міста є:
а) виявлення та заповнення прогалин у правовому регулюванні міського
самоврядування;

б)

врахування

історичних,

культурних

та

інших особливостей територіальної громади міста; в) втілення у міське життя
конституційних принципів місцевого самоврядування.
Доведено,

що

в

Україні

необхідність

у статуті

відсутня

для

територіальних громад тих міст, щодо яких прийнято закон про особливості
міського самоврядування (теза аргументована матеріалами аналізу Закону
«Про столицю України - місто-герой Київ» та Статуту територіальної громади
цього міста). Запропоновано закріпити у Законі «Про місцеве самоврядування
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в Україні», що, за наявності закону про статус конкретного міста, відповідна
територіальна

громада

не

наділяється

правом

прийняття

статуту.

Рекомендовано прийняття статутів територіальних громад в усіх інших містах
України.
Аргументовано, що до числа ознак статутів територіальних громад міст
в Україні належать: а) установчо-муніципальний характер; б) прийняття
статутів територіальних громад міст міськими радами (а також внесення до
нього змін та доповнень); в) належність статутів територіальних громад міст
до числа кодифікованих нормативно-правових актів; г) відсутність у статутах
територіальних громад міст прямого цитування положень законів України.
Запропоновано уважати, що установчо-муніципальний характер статутів
територіальних громад міст полягає у можливості закріплення у них положень
про створення та функціонування органів міського самоврядування, внесення
змін

та

доповнень

до

їхньої системи.

Щодо

цієї ознаки

статутів

аргументовано: а) її двохкомпонентність, яка знаходить прояв у встановленні
системи органів міського самоврядування та у тому, що статут виступає
основою міської нормотворчості; б) її «установчо-муніципальний», а не
«вторинно-установчий» характер; в) що, попри цю ознаку, статутам
територіальних громад міст притаманна така сама юридична сила, як і іншим
рішенням міських рад.
Обґрунтовано відсутність необхідності повторів положень нормативноправових актів загальнодержавного рівня у статутах територіальних громад
міст з огляду на: а) необхідність постійного узгодження положень статутів з
положеннями чинного законодавства у разі внесення змін та доповнень до
останніх; б) можливу правову дезоріентацію членів територіальної громади
міста, які не є фахівцями з правознавства, у разі, якщо у статуті містяться
застарілі норми.
Рекомендовано

у

текстах

статутів

територіальних

громад

міст

обмежуватись максимально лаконічними відсильними нормами, коли йдеться
про посилання на чинне законодавство України (не цитувати положення
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нормативно-правових актів, не включати назви нормативно-правових актів).
Виключення

становить

лише

відтворення

конституційних

принципів

місцевого самоврядування.
Аргументовано доцільність розгляду правотворчого процесу щодо
статутів територіальних громад міст у складі двох етапів: а) розробка статутів;
б) прийняття статутів.
Обґрунтовано доцільність при розробці тексту статуту територіальної
громади міста застосовувати підхід «концепція – проект – нормативноправовий акт» з огляду на важливість: а) дотримання мети статуту при
визначенні його змісту та структури; б) якомога більш повного дотримання
правил юридичної техніки.
Запропоновано уважати, що етап розробки статутів територіальних
громад міст складається з наступних стадій: а) розробка концепції статуту;
б) розробка проекту статуту; в) внесення проекту статуту до міської ради
суб’єктом правотворчої ініціативи.
Запропоновано

при

розробці

концепції

та

проекту

статуту

територіальної громади міста брати до уваги: а) що такий вид нормативноправового акту («статут територіальної громади») передбачає наявність лише
одного акту у правовій системі міста; б) що статут територіальної громади
міста

належить

до

числа

кодифікованих нормативно-правових актів;

в) важливість статуту для територіальної громади міста, що з точки зору
моделювання його структури означає необхідність зробити його максимально
зрозумілим для усіх членів територіальної громади міста.
Концепції статутів територіальних громад міст охарактеризовано як
констатуючі, описові документи, що стосуються конкретної підгалузі
законодавства (міського законодавства). Констатовано, що концепції статутів
територіальних громад міст за своєю структурою можуть бути як «вільними»,
так і нормативними - у разі затвердження їх структури нормативними актами
міських рад (визнання концепції «нормативною» не означає, що вона містить
норми законодавства).
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Запропоновано класифікувати концепції статутів територіальних громад
міст: а) за суб’єктом підготовки (авторсько-особисті та колективні); б) за
змістовно-кількісним спрямуванням (моноспрямовані та конкуруючі); в) за
суб’єктом, який ініціював розробку концепції (створені за ініціативою органів
публічної влади чи посадових осіб, та створені за ініціативою інститутів та
членів громадянського суспільства).
До числа структурних елементів концепцій статутів територіальних
громад міст запропоновано віднести наступні: а) мета статуту; б) завдання
статуту; в) структура статуту.
Рекомендовано супроводжувати концепції статутів територіальних
громад міст пояснювальними записками, до яких включити положення про:
а) робочу групу, що розробляє концепцію; б) фахівців, яких планується
залучити до розроблення проекту статуту; в) напрями та строки розробки
проекту статуту; г) політичні, економічні, соціальні, інші наслідки прийняття
статуту; д) ті акти органів місцевого самоврядування, які потребуватимуть
змін та доповнень у зв’язку з прийняттям статуту, а також ті акти, які
необхідно буде прийняти; е) особливості дії статуту у просторі, у часі, за
колом осіб.
Аргументовано необхідність розробки статутів територіальних громад
міст на ідеологічному підґрунті, яке формують конституційні принципи
місцевого самоврядування (народного суверенітету (у контексті поєднання
загальнодержавних та місцевих інтересів); народовладдя (у контексті права
територіальної громади самостійно або через сформовані нею органи
самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Основного
Закону та законів України); демократизму (у контексті підзвітності та
відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових
осіб); законності; рівності; виборності органів місцевого самоврядування;
правової

самостійності

визначених

законом;

органів

місцевого

організаційної

самоврядування

самостійності

органів

в

межах,

місцевого

самоврядування в межах, визначених законом; матеріальної і фінансової
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самостійності органів місцевого самоврядування в межах, визначених законом
тощо).
Запропоновано для статутів територіальних громад міст застосовувати
тричленну структуру «розділ – підрозділ – стаття». Рекомендовано кожному з
елементів цієї структури присвоювати не тільки порядковий номер, але й
найменування.
Аргументовано доцільність закріплювати у статутах територіальних
громад міст: а) обов’язково – ті права особистості, які стосуються участі у
міському самоврядуванні та щодо яких у загальнодержавних нормативноправових актах сформульовано відсильні норми до статутів, коли йдеться про
конкретизацію їхньої регламентації; б) факультативно – ті права особистості,
щодо яких органи міського самоврядування мають можливість встановити
додаткові гарантії їхньої реалізації.
Рекомендовано у додатках до статутів територіальних громад міст
розміщувати: а) положення про різні форми місцевої демократії (органи
самоорганізації населення, загальні збори громадян за місцем проживання,
місцеві ініціативи тощо); б) карту-схему території міста з описом його
кордонів.
Запропоновано уважати, що

етап прийняття статутів територіальних

громад міст складається з наступних стадій: а)
проекту статуту; б)

обговорення та розгляд

прийняття статуту міською радою; в)

державна

реєстрація статуту; г) оприлюднення статуту.
Отримала подальшу аргументацію теза про доцільність прийняття
статуту територіальної громади міста, внесення до нього змін та доповнень
міською радою як представницьким органом місцевого самоврядування (а не
міським референдумом чи у змішаному порядку за участю як міської ради, так
і міського референдуму).
Отримала подальшу аргументацію теза щодо скасування вимоги про
необхідність державної реєстрації статутів територіальних громад в Україні у
цілому та статутів територіальних громад міст зокрема.
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Запропоновано покладення на міські ради обов’язків: а) здійснювати
офіційну інкорпорацію змін та доповнень до статуту; б) забезпечити
постійний доступ до інкорпорованого статуту в електронній формі на своєму
офіційному веб-сайті.
Рекомендовано затвердити на загальнодержавному рівні модельний
статут територіальної громади міста. До нього доцільно додати методичні
рекомендації, що містять правила нормотворчої техніки для

суб’єктів

розробки та прийняття статутів територіальних громад міст.
Сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Закону
«Про місцеве самоврядування в Україні» з метою його подальшого
удосконалення у частині розробки та прийняття статутів територіальних
громад у цілому та статутів територіальних громад міст зокрема.
Ключові слова: концепція статуту територіальної громади міста, місцеве
самоуправління у місті, міське самоврядування, проект статуту територіальної
громади міста, статут територіальної громади міста, статут територіальної
громади, статутне право.

ABSTRACT

Kislovskyi A. V. Drafting and Adoption of City Charters in Ukraine:
Problems of Theory and Practice. – Qualifying scientific work on the rights of the
manuscript.
Thesis for a scientific degree of the doctor of philosophy on specialty
081 Law. – Zaporizhia National University, Zaporizhia, 2020.
The research solves the scientific task to determine areas for further
improvement of material and procedural provisions for the development and
adoption of city charters in Ukraine.
It is proposed to consider that the city charter is a codified normative act of
constituent-municipal character, which is adopted by the city council and establishes
the order of creation and functioning of city self-government bodies, procedures of
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direct democracy, other regulations. The city charter is adopted in order to ensure
comprehensive regulation of city self-government.
It is generalized that the tasks of the city charter are: a) identification and
filling of gaps in the legal regulation of city self-government; b) taking into account
the historical, cultural and other features of the city territorial community;
c) implementation of the constitutional principles of local self-government in city
life.
It is proved that in Ukraine there is no need for a municipal charter of those
cities for which the law on peculiarities of city self-government has been adopted
(the thesis is substantiated by the analysis of the Law “On the Capital of Ukraine Hero City Kyiv” and the Kyiv City Charter). It is proposed to enshrine in the Law
“On Local Self-Government in Ukraine” that, in the presence of the law on the
status of a particular city, the relevant territorial community is not given the right to
adopt the charter. It is recommended to adopt the municipal charters in all other
cities of Ukraine.
It is argued that among the features of the Ukrainian city charters are:
a) constitutive and municipal nature; b) adoption of this charters by city councils (as
well as making changes and additions to it); c) belonging of this charters to the
number of codified normative legal acts; d) the absence in the charters of direct
citation of the provisions of the laws of Ukraine.
It is suggested to consider that the constituent-municipal character of the city
charters consists in the possibility of enshrining in them the provisions on the
establishment and functioning of municipal self-government bodies, making
changes and additions to their system. Regarding this feature of the charters, it is
argued: a) its two-component nature, which is manifested in the establishment of a
system of municipal self-government bodies and in the fact that the charter is the
basis of urban rule-making; b) its “constituent-municipal” and not “secondaryconstituent” nature; c) that, despite this feature, the city charters have the same legal
force as other decisions of city councils.
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The absence of the need to repeat the provisions of regulations of the national
level in the city charters is justified given: a) the need for constant harmonization of
the provisions of the charters with the provisions of current legislation in case of
changes and additions to the latter; b) possible legal disorientation of members of
the territorial community of the city who are not specialists in jurisprudence, if the
charter contains outdated rules.
It is recommended in the texts of the city charters to be limited to the most
concise reference norms when it comes to references to current legislation of
Ukraine (do not cite the provisions of regulations, do not include the names of
regulations). The only exception is the reproduction of the constitutional principles
of local self-government.
The expediency of consideration of the law-making process concerning the
city charters as a part of two stages is argued: a) development; b) adoption.
The expediency of applying the approach “concept - project - normative act”
in the development of the text of the city charters is substantiated, considering the
importance of: a) observance of the purpose of the charter in determining its content
and structure; b) the fullest possible observance of the rules of legal technique.
It is suggested to consider that the stage of development of the city charters
consists of the following stages: a) development of the concept; b) development of a
draft charter; c) submission of the draft charter to the city council by the subject of
law-making initiative.
It is proposed to take into account when developing the concept and draft city
charter: a) that this type of legal act (“territorial community charter ”) provides for
the presence of only one act in the city legal system; b) that the city charters belongs
to the number of codified normative legal acts; c) the importance of the city charter,
which in terms of modeling its structure means the need to make it as clear as
possible for all members of the city community.
The concepts of the city charters are characterized as ascertaining, descriptive
documents relating to a specific sub-branch of legislation (city legislation). It is
stated that the concepts of the city charters in their structure can be both "free" and
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normative - in the case of approval of their structure by regulations of city councils
(recognition of the concept “normative” does not mean that it contains legislation).
It is proposed to classify the concepts of the city charters: a) by the number of
authors (author-personal and collective); b) in terms of content and quantity
(monodirectional and competing); c) by the entity that initiated the development of
the concept (created on the initiative of public authorities or officials, and created on
the initiative of institutions and members of civil society).
Among the structural elements of the concepts of the city charters, it is
proposed to include the following: a) the purpose of the charter; b) the task of the
charter; c) the structure of the charter.
It is recommended to accompany the concepts of the city charters with
explanatory notes, which should include provisions on: a) a working group that
develops the concept; b) specialists who are planned to be involved in the
development of the draft charter; c) directions and terms of development of the draft
charter; d) political, economic, social and other consequences of the adoption of the
charter; e) those acts of local self-government bodies that will need changes and
additions in connection with the adoption of the charter, as well as those acts that
will need to be adopted; f) features of the charter on territory, in time, in circle of
subjects.
The author argues the necessity of elaboration of city charters on ideological
basis, which is formed by constitutional principles of local self-government
(people's sovereignty (in the context of combination of national and local interests)),
democracy (in the context of the right of Basic Law and Laws of Ukraine),
democracy (in the context of accountability and responsibility to territorial
communities of their bodies and officials), legality, equality, election of local
government , legal independence of local government within the limits set by law,
organizational independence of local government in within the limits set by law,
material and financial independence of local government within the limits set by
law, etc.).
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It is proposed to use a structure “section - subsection – article” for the city
charters. It is recommended to give not only a serial number, but also a title to each
of the elements of this structure.
It is argued that it is expedient to enshrine in the city charters: a) necessarily those individual rights that relate to participation in municipal government and for
which national regulations formulate reference norms to the charters when it comes
to specifying their regulation; b) optional - those individual rights in respect of
which municipal government

have the opportunity to establish additional

guarantees for their implementation.
It is recommended to place in the annexes to the city charters: a) provisions
on various forms of local democracy (bodies of self-organization of the population,
general meetings of citizens at the place of residence, local initiatives, etc.); b) a
map-scheme of the territory of the city with a description of its borders.
It is proposed to consider that the stage of adoption of the city charters
consists of the following stages: a) discussion and consideration of the draft;
b) adoption of the charter by the city council; c) state registration of the charter;
d) promulgation of the charter.
The thesis on the expediency of adopting the city charters, making changes
and additions to it by the city council as a representative body of local selfgovernment (rather than a city referendum or ‘city council - city referendum’) was
further substantiated.
The thesis on the abolition of the requirement of state registration of the
municipal charters in Ukraine in general and the city charters in particular was
further substantiated.
It is proposed that the city councils be obliged to: a) formally incorporate
changes and additions to the charter; b) provide permanent access to the
incorporated charter in electronic form on its official website.
It is recommended to approve the model city charters at the national level. It
is expedient to add to it methodical recommendations containing rules of normative
technics for subjects of development and acceptance of city charters.
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Proposals for amendments to the Law “On Local Self-Government in
Ukraine” were formulated in order to further improve the development and adoption
of the municipal charters in general and city charters in particular.
Key words: city charters, city self-government, local self-government in the
city, municipal charters, statutory law, the concept of the city charter, the draft city
charter.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Конституція України 1996
року передбачила, що у державі визнається та гарантується місцеве
самоврядування. Номінальність цього інституту за часів перебування України
у складі СРСР обумовила той факт, що його розбудова почалася одразу після
проголошення незалежності, активізувалась після прийняття Основного
Закону України та триває і досі.
Президент Володимир Зеленський назвав першочерговими завданнями у
сфері децентралізації «внесення змін до Конституції щодо передачі фінансів
та повноважень на місця, завершення секторальної децентралізації та процесу
об’єднання територіальних громад» [39]. Відповідно до цього, на сучасному
етапі муніципальної реформи значна увага приділяється практичній реалізації
децентралізації принципу субсидіарності у фінансовій,

компетеційній,

правовій та інших сферах життя.
Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні, схвалена Кабінетом Міністрів України 1 квітня
2014 р., називає затвердження статутів територіальних громад одним із
заходів, що забезпечують створення належних матеріальних, фінансових та
організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого
самоврядування власних і делегованих повноважень [72]. Отже, обрана тема є
актуальною, так як виступає в якості наукового підґрунтя одного з напрямів
поточного етапу муніципальної реформи. Доктринальне супроводження цієї
реформи є важливою науковою та практичною задачею.
Слід також підкреслити, що на сучасному етапі в Україні відбувається
гармонізація національного законодавства про місцеве самоврядування з
муніципальними європейськими стандартами. Важливе значення при цьому
надається широкому залученню громадськості до вирішення проблем
місцевого самоврядування. Так як норми Закону «Про місцеве самоврядування
в Україні» щодо участі громадськості у місцевому самоврядуванні є доволі
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лаконічними, важливого значення для її регламентації набувають статути
територіальних громад.
Однак, на сучасному етапі розвитку держави та суспільства статути
наявні не в усіх територіальних громадах. А з-поміж чинних статутів
територіальних громад далеко не усі відповідають актуальному стану чинного
законодавства. У зв’язку з цим актуальним є вирішення наукового завдання,
яке полягає у визначенні напрямів подальшого удосконалення матеріальних та
процесуальних положень щодо розробки та прийняття статутів територіальних
громад міст в Україні.
Проблеми розробки та прийняття статутів територіальних громад
українських міст поки що не були предметом монографічних досліджень.
Найближчим за темою дослідженням є дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук І.О. Зайцевої «Конституційно-правове
забезпечення статутної нормотворчості у місцевому самоврядуванні в
Україні» (2013 р.). Однак, вона не присвячена статутам територіальних громад
міст та мала предметом дослідження статутну нормотворчість у місцевому
самоврядуванні та її конституційно-правове забезпечення в Україні.
Подібними

до

обраної

теми

є

дисертації

В. Р. Барського

„Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в
Україні” (2006 р.), М. О. Петришиної „Нормотворча діяльність в органах
місцевого

самоврядування

в

Україні”

(2010 р.),

Т. О. Калиновської

„Нормативно-правові акти місцевих рад як органів місцевого самоврядування
в Україні” (2011 р.), Н. О. Чудик „Статут територіальної громади як джерело
конституційного права України” (2011 р.), які були представлені на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 –
конституційне право; муніципальне право, а також дисертація Д. Д. Заяць
„Статутне регулювання системи місцевого самоврядування в Україні”, що
була представлена на здобуття наукового ступеня кандидата наук з
державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування
(2010 р.). У цих роботах питання нормотворчості органів місцевого
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самоврядування проаналізовано або у цілому, або по відношенню до статутів
усіх територіальних громад, - а не лише територіальних громад міст.
Вказане обґрунтовує вибір теми дослідження та високий ступінь її
актуальності.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконано в рамках науково-дослідної теми кафедри
конституційного права «Конституційна реформа та модернізація в умовах
інтеграційного розвитку України», що пов’язана з планом наукових
досліджень Національного університету «Одеська юридична академія» на
2016–2020 рр. «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та
культурний вимір» (державний реєстраційний номер 0116U001842).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є визначення напрямів
подальшого удосконалення матеріальних та процесуальних положень щодо
розробки та прийняття статутів територіальних громад міст в Україні.
Мета дослідження обумовлює необхідність виконання таких наукових
завдань:
- уточнити дефініцію, ознаки, мету та завдання статутів територіальних
громад міст в Україні;
- дослідити ідеологічне підґрунтя розробки та прийняття статутів
територіальних громад міст в Україні;
- розглянути історіографію дослідження питань розробки та прийняття
статутів територіальних громад міст;
- визначити необхідність статутів територіальних громад для міст в
Україні;
- проаналізувати стадії розробки та прийняття статутів територіальних
громад міст в Україні;
-

охарактеризувати

концепцію

статуту

територіальної

громади

українського міста;
- розробити теоретичну модель проекту статуту територіальної громади
українського міста;
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-

запропонувати

напрями

подальшого

удосконалення

положень

матеріального характеру про розробку та прийняття статуту територіальної
громади українського міста;
-

обґрунтувати

напрями

подальшого

удосконалення

положень

процесуального характеру про розробку та прийняття статуту територіальної
громади українського міста.
Об’єктом дослідження виступає нормотворчість колегіальних органів
місцевого самоврядування в Україні.
Предметом

дослідження

є

розробка

та

прийняття

статутів

територіальних громад українських міст: проблеми теорії та практики.
Методи дослідження. Достовірність отриманих наукових результатів
забезпечується використанням діалектичного, цивілізаційного, системного та
аксіологічного філософських підходів.
При написанні дослідження було застосовано наступні загальнонаукові
методи наукового пізнання: метод аналізу, що дозволив сформулювати
пропозиції про елементи концепції статуту територіальної громади міста та
пояснювальної записки, якою доцільно супроводжувати цю концепцію (п.
2.1.1), а також щодо змісту проекту статуту територіальної громади міста
(п.2.1.2), про внесення низки змін та доповнень до Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні» (п. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2); за допомогою методу синтезу
було сформульовано пропозиції щодо ідеологічного підґрунтя статутів
територіальних громад міст в Україні (п. 2.1.1), щодо відсутності необхідності
статутів для територіальних громад тих міст, щодо яких прийнято закон про
особливості міського самоврядування (п. 1.2), а також узагальнено підходи
українських вчених - фахівців з муніципального права про нормотворчість
органів місцевого самоврядування (п. 1.1); метод абстрагування став у нагоді
при формулюванні вимог щодо тричленної структури статутів територіальних
громад міст «розділ – підрозділ – стаття» (п. 2.1.2) та положень, які доцільно
уміщувати у додатках до статутів (п. 2.1); метод узагальнення застосовувався
переважно при огляді праць сучасних дослідників, присвячених статутам
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територіальних громад (п.1.1) та при дослідженні статутів територіальних
громад окремих українських міст (р. 2). Структурно-функціональний метод
був

найбільш

корисним

територіальних громад

при

характеристиці

українських міст,

як

таких

ознак

статутів

установчо-муніципальний

характер та відсутність необхідності повторів положень нормативно-правових
актів загальнодержавного рівня у статутах (п.1.3); системний метод став у
нагоді при визначенні етапів та стадій розробки та прийняття статутів
територіальних громад міст в Україні (п. 1.3.) та при узагальненні напрямів
удосконалення

прийняття

статутів

територіальних

громад

міст

у

процесуальному аспекті (п. 2.2).
При проведенні дослідження застосовано низку спеціально-юридичних
методів наукового пізнання, насамперед: порівняльно-правовий метод – при
дослідженні текстів статутів територіальних громад українських міст (п. 1.2.,
2.1); метод правового моделювання став у нагоді при формулюванні
визначення поняття «статут територіальної громади міста» та при визначення
ознак цих статутів (п. 1.2), а також пропозиції щодо відміни необхідності
державної реєстрації статутів територіальних громад в Україні (п. 2.2); метод
прогнозування

застосовувався

при

формулюванні

пропозицій

щодо

необхідності скасування Положення про державну реєстрацію статутів
територіальних громад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України

від

27 липня

1998 р.

(п.

2.2) та

щодо затвердження

на

загальнодержавному рівні модельного статуту територіальної громади міста
разом з методичними рекомендаціями (п. 1.3).
Теоретичною основою дисертаційного дослідження послужили наукові
розробки українських та зарубіжних авторів, серед яких: Б.Б. Адамоков, Н.А.
Антонова, М.О. Баймуратов, Д.О. Барінов, В.Р. Барський, О.В. Батанов, В.І.
Борденюк, О. М. Бориславська, О.Є. Гавришев, К.В. Головко, І.В. Дробуш,
Б.Ц. Жалсанов, І. О. Зайцева, Д. Д. Заяць, І.В. Ідесіс, Б.В. Калиновський, П.М.
Любченко, О.С. Мельничук, Н.В. Мішина, А.Т. Назарко, М.П. Орзіх, О.С.
Орловський, М.О. Петришина, О.А. Сергєєв, О. Ф. Фрицький, М. П. Хонда, Н.

22
О. Чудик, О.С. Шугріна, В.С. Штефан та інші.
Нормативно-правовою

базою

дисертаційного

дослідження

є

Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», «Про столицю України - місто-герой
Київ», Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад,
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р.,
статути територіальних громад українських міст, інші нормативно-правові
акти.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим
у національній юридичній науці дослідженням, у якому проаналізовано
сучасний стан та запропоновано напрями подальшого удосконалення
матеріальних та процесуальних положень щодо розробки та прийняття
статутів територіальних громад міст в Україні.
У

дисертаційному

дослідженні

сформульовано

нові

положення

і висновки, до найбільш значущих з яких належать:
уперше:
- запропоновано при розробці тексту статуту територіальної громади
міста застосовувати підхід «концепція – проект – нормативно-правовий акт»;
- аргументовано необхідність розробки статутів територіальних громад
міст на ідеологічному підґрунті, яке формують конституційні принципи
місцевого самоврядування;
- обґрунтовано відсутність необхідності у статуті для територіальних
громад тих міст, щодо яких прийнято закон про особливості міського
самоврядування;
- рекомендовано у додатках до статутів територіальних громад міст
розміщувати карту-схему території міста з описом його кордонів;
- сформульовано пропозицію покласти на міські ради обов’язок
здійснювати офіційну інкорпорацію змін та доповнень до статуту і
забезпечити постійний доступ до інкорпорованого статуту в електронній
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формі на своєму офіційному веб-сайті;
- запропоновано класифікувати концепції статутів територіальних
громад міст: за суб’єктом підготовки на авторсько-особисті та колективні; за
змістовно-кількісним спрямуванням на моноспрямовані та конкуруючі; за
суб’єктом, який ініціював розробку концепції на створені за ініціативою
органів публічної влади чи посадових осіб та створені за ініціативою
інститутів та членів громадянського суспільства;
удосконалено:
-

дефініцію

(кодифікований

поняття

«статут

нормативно-правовий

територіальної
акт

громади

міста»

установчо-муніципального

характеру, який приймається міською радою та закріплює порядок створення
та функціонування органів міського самоврядування, процедури застосування
форм

безпосередньої

демократії,

інші

не

врегламентовані

на

загальнодержавному рівні положення про міське самоврядування);
- визначення мети статуту територіальної громади міста (забезпечення
комплексного регулювання міського самоврядування);
- перелік завдань статуту територіальної громади міста (виявлення та
заповнення прогалин у правовому регулюванні міського самоврядування;
врахування історичних, культурних та інших особливостей територіальної
громади міста; втілення у міське життя конституційних принципів місцевого
самоврядування);
- перелік ознак статутів територіальних громад міст (установчомуніципальний характер; прийняття статутів територіальних громад міст
міськими радами, а також внесення до нього змін та доповнень; належність
статутів територіальних громад міст до числа кодифікованих нормативноправових актів; відсутність у статутах територіальних громад міст прямого
цитування положень законів України);
набули подальшого розвитку:
-

обґрунтування

«установчо-муніципального»,

а

установчого» характеру статутів територіальних громад міст;

не

«вторинно-
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-

характеристика

установчо-муніципального

характеру

статутів

територіальних громад міст як двохкомпонентної ознаки, що знаходить прояв
у встановленні системи органів міського самоврядування та у тому, що статут
виступає основою міської нормотворчості;
- пропозиція супроводжувати концепції статутів територіальних громад
міст пояснювальними записками та підходи до змісту цих записок;
- доцільність прийняття статуту територіальної громади міста, внесення
до нього змін та доповнень міською радою як представницьким органом
місцевого самоврядування;
- пропозиція про скасування вимоги про необхідність державної
реєстрації статутів територіальних громад в Україні у цілому та статутів
територіальних громад міст зокрема;
сформульовано:
-

пропозицію

нормативно-правових

про

відсутність

актів

необхідності

загальнодержавного

повторів
рівня

у

положень
статутах

територіальних громад міст;
- пропозицію для статутів територіальних громад міст застосовувати
тричленну структуру «розділ – підрозділ – стаття» та кожному з елементів цієї
структури присвоювати не тільки порядковий номер, але й найменування;
- пропозицію щодо обов’язкового закріплення у статутах територіальних
громад міст тих прав особистості, які стосуються участі у міському
самоврядуванні та щодо яких у загальнодержавних нормативно-правових
актах сформульовано відсильні норми до статутів у частині конкретизації
їхньої регламентації;
-

пропозицію

щодо

факультативного

закріплення

у

статутах

територіальних громад міст тих прав особистості, щодо яких органи міського
самоврядування мають можливість встановити додаткові гарантії їхньої
реалізації;
- рекомендацію у додатках до статутів територіальних громад міст
розміщувати положення про різні форми місцевої демократії (органи
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самоорганізації населення, загальні збори громадян за місцем проживання,
місцеві ініціативи тощо);
- зміни та доповнення до Закону «Про місцеве самоврядування в
Україні»;
- пропозицію скасувати Положення про державну реєстрацію статутів
територіальних громад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 1998 р.;
- пропозицію затвердити на загальнодержавному рівні модельний статут
територіальної громади міста та методичних рекомендацій, що містять
правила нормотворчої техніки для суб’єктів розробки та прийняття статутів
територіальних громад міст.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони
можуть бути використані в:
науково-дослідницькій діяльності – при подальших дослідженнях
нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування у цілому та
нормотворчості міських рад зокрема, а також статутів територіальних громад
міст;
правотворчості – при подальшому вдосконаленні актів законодавства
України, положення яких застосовуються до нормативної регламентації
нормотворчості колегіальних органів місцевого самоврядування;
правозастосовній

діяльності

–

при

подальшому

удосконаленні

матеріальних та процесуальних положень щодо розробки та прийняття
статутів територіальних громад міст в Україні;
навчальному процесі – при підготовці підручників, посібників, інших
навчально-методичних
України»,

матеріалів

«Муніципальне

право»,

з

дисциплін
спецкурсів,

«Конституційне

право

присвячених місцевому

самоврядуванню.
Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що
містяться в дисертації. Дослідження виконано здобувачем самостійно, без
використання ідей та розробок вчених без належним чином оформленого
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посилання. Висновки та положення роботи, що охоплюються її науковою
новизною, є особистим науковим здобутком автора.
Апробація

матеріалів

дисертації.

Результати

дослідження

обговорювались на кафедрі конституційного та трудового права юридичного
факультету Запорізького національного університету, а також у рамках
декількох науково-практичних конференцій, серед яких: «Юридичні науки та
їх роль у формуванні правової культури сучасної людини» (м. Ужгород,
2015 р.), «Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних
реформ» (м. Львів, 2016 р.), «Сучасні междисциплінарні дослідження: правова
урбаністика» (м. Одеса, 2016 р.), «Право і держава: проблеми розвитку та
взаємодії у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 2017 р.), «Сучасні тенденції в юридичній
науці України» (м. Харків, 2017 р.), «Децентралізація в Україні: теорія та
практика

конституційної,

адміністративної

і

муніципальної

реформи»

(м. Одеса, 2017 р.), «Актуальні проблеми державно-правового розвитку
України в контексті інтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 2017 р.),
«Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм.
Х Тодиківські читання» (м. Харків, 2017 р.), «Становлення та розвиток
місцевого

самоврядування

в

Україні»

(м. Хмельницький,

2017 р.),

«Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура,
урбаністика» (м. Київ, 2017 р.), «Проблеми реалізації норм публічних галузей
права в контексті реформування державної влади» (м. Чернівці, 2017 р.),
«Правові засади організації та здійснення публічної влади» (м. Хмельницький,
2018 р.), «Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в
умовах європейської інтеграції» (м. Одеса, 2018 р.), «Сучасний вимір прав
людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання» (м. Харків,
2018 р.), «Сучасні напрями і тенденції розвитку юридичної науки в
Азербайджані» (м. Баку, Азербайджанська Республіка, 2018 р.), «Правове
життя сучасної України» (м. Одеса, 2019 р.).
Публікації. Основні наукові результати дисертації висвітлені у двадцяти
двох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації,
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зокрема у одній статті у періодичному науковому виданні держави, яка
входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та
Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача, у чотирьох наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України, а також у тезах доповідей на науково-практичних
конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
2 розділів, які містять 5 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 246 сторінок, у тому числі
основного тексту – 204 сторінки. Список використаних джерел налічує
200 найменувань.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ТА МЕТОДОЛОГИЧНЕ ПІДГРУНТЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ СТАТУТІВ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД МІСТ В УКРАЇНІ
1.1 Історіографія дослідження питань розробки та прийняття
статутів територіальних громад міст
Питання розробки та прийняття статутів територіальних громад міст є
проявом нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування, до якої
часто залучаються члени територіальної громади міста. У зв’язку з цим,
найбільш значущими при написанні цього дослідження стали праці фахівців з
муніципального права, присвячені цій проблематиці.
Слід зазначити, що для позначення прийняття нормативних правових
актів

на

місцевому

рівні

як

правило

не

застосовується

поняття

«законотворчість» - уважають, що воно охоплює лише прийняття такого виду
нормативних актів, як закони. Частіше ведуть мову про «правотворчість» та
«нормотворчість». Приєднуємося до думки Д.В. Іванова щодо співвідношення
понять «правотворчість» та «нормотворчість» як цілого та частини [53, с. 1417]. Відповідно, кожен автор обирає предмет свого дослідження відповідно до
поставленої мети: якщо досліджується прийняття правових актів у цілому,
йдеться про «правотворчість», якщо прийняття нормативних правових актів –
про «нормотворчість».
Хронологічно першим дослідником, який комплексно підійшов до
аналізу

питань

нормотворчості

представницьких

органів

місцевого

самоврядування в Україні, став В.Р. Барський. Йому належить низка статей з
цього питання (див. [17;16;13] та ін.), висновки та пропозиції з яких автор
узагальнив у своєму дисертаційному дослідженні на тему «Нормотворчість
представницьких органів місцевого самоврядування в Україні», захищеному у
2006 р. у м. Одеса [15].
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Слід підкреслити, що предмет дослідження В.Р. Барського є більш
широким у порівнянні з предметом нашого дисертаційного дослідження.
Співвідношення між ними можна визначити як співвідношення між цілим
(дисертація В.Р. Барського) та частиною (наше дослідження). Такий висновок
випливає з порівняльного аналізу об’єкту та предмету обох досліджень:
В.Р. Барський обрав об’єктом свого дослідження комплекс суспільних
відносин, що пов’язані з підготовкою і прийняттям нормативно-правових актів
місцевого самоврядування, а предметом - муніципальний нормотворчий
процес та його правові результати [14, с. 2].
Архітектоніка дослідження свідчить про те, що автор не приділяв увагу
саме питанням розробки та прийняття статутів територіальних громад, у т.ч.
територіальних громад міст. Однак, його праця утворює належний базис для
дослідження цієї проблематики з огляду на ґрунтовний характер таких питань,
які В.Р. Барський розробив з залученням відповідних напрацювань фахівців з
теорії права, конкретизувавши їх для муніципального рівня, а саме:
- муніципальна

нормотворчість як форма здійснення

місцевого

самоврядування;
- нормотворчість як спосіб реалізації компетенції представницьких
органів місцевого самоврядування;
- нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування як
юридичний процес;
- інституційне забезпечення нормотворчої діяльності представницьких
органів місцевого самоврядування;
-

організаційно-правові

форми

нормотворчої

діяльності

представницьких органів місцевого самоврядування;
- правове регулювання нормотворчої діяльності представницьких
органів місцевого самоврядування;
- підготовка проекту нормативно-правового акта;
-

офіційне

внесення

проекту

нормативно-правового

представницького органу місцевого самоврядування;

акта

до
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- нормотворче провадження в представницькому органі місцевого
самоврядування.
Корисним у процесі підбору літератури з досліджуваного питання стало
зауваження В.Р. Барського про те, що «нормотворчість Рад народних
депутатів досліджувалася радянськими державознавцями. Положення і
висновки, що містяться в наукових роботах того періоду, служать базою для
дослідження

нормотворчості

представницьких

органів

місцевого

самоврядування в сучасних умовах. Однак, ці роботи ґрунтуються на якісно
іншому (радянському) законодавстві та іншому фактичному матеріалі, і тому
не можуть розкрити властивостей нормотворчості представницьких органів
місцевого

самоврядування,

зокрема

її

змісту,

суб’єктно-діяльнісних

характеристик» [14, с. 1]. З огляду на це, а також на відсутність в СРСР такого
виду нормативно-правового акту, як статут територіальної громади, було
зроблено висновок про відсутність доцільності залучення широкого масиву
праць авторів радянського періоду при написанні даної дисертаційної роботи.
Також вагомою допомогою при написанні цього дослідження стали
розробки В.Р. Барського щодо нормотворчості представницьких органів
місцевого самоврядування. Слід виокремити кілька загальних пропозицій та
висновків, на яких ґрунтується дослідження розробки та прийняття статутів
територіальних громад міст, але які не наводяться у наступних частинах
дослідження.
По-перше, це узагальнення В.Р. Барського про те, що «нормотворчість
представницьких органів місцевого самоврядування належить до сфери
правотворчості, тобто пов’язана з творенням об’єктивного права. Діяльнісні
характеристики

нормотворчості

представницьких

органів

місцевого

самоврядування

полягають у виявленні волі територіальної громади;

формуванні відповідно до неї владних імперативів; закріпленні цих
імперативів у нормативно-правових актах місцевих рад. Результатом
нормотворчості представницького

органу

місцевого

самоврядування

є

нормативно-правовий акт» [14, с. 11]. Зрозуміло, що тут маються не увазі не
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тільки місцеві ради, але й голови сільських, селищних, міських рад, - тому
авторське узагальнення та намагання вести мову лише про нормативноправові акти місцевих рад є вельми поверховим. З іншого боку, статус голів
сільських, селищних та міських рад поки що не отримав однозначного та
детального нормативного закріплення, у зв’язку з чим в юридичній літературі
існують різні думки з приводу того, чи їх можна розглядати як представницькі
органи місцевого самоврядування (відповідні позиції узагальнив у своєму
дослідженні Ю.Ю. Бальцій [10]).
По-друге,
«нормотворчість

важливим

став

висновок

представницьких

В.Р. Барського

органів

місцевого

про

те,

що

самоврядування

здійснюється у формі муніципального нормотворчого процесу. Його зміст
складається з послідовних матеріально-технічних дій суб’єктів муніципальних
нормотворчих

правовідносин,

які

регламентуються

процедурно-

процесуальними нормами муніципального права. Основним способом зв’язку
і систематизації цих дій є певна процедурно-процесуальна форма» [14, с. 6].
Знов-таки, цьому висновку можна адресувати зауваження щодо того, що автор
веде мову лише про місцеві, у т.ч. міські ради. Але з точки зору дослідження
розробки та прийняття статутів територіальних громад міст це не є вадою. В.Р.
Барський довів, що усі досягнення теоретиків права та фахівців з
конституційного права, що стосуються процесу у цілому та нормотворчого
процесу зокрема, можна застосувати при аналізі розробки та прийняття
статутів територіальних громад міст. Отже, у наступних частинах даної
дисертації

необхідність

В.Р. Барського.
представницьких

Важко

доводити

це

погодитись

і

органів

місцевого

відсутня
з

–

завдяки

ототожненням

самоврядування

з

розробкам

нормотворчості
муніципальним

нормотворчим процесом (детальніше про це йтиметься далі у цьому
підрозділі).
По-третє, В.Р. Барський зауважив: «процедурно-процесуальна форма
муніципального нормотворчого процесу включає три види нормотворчих
проваджень: створення нормативно-правового акта, що встановлює правові
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норми; створення нормативно-правового акта, що змінює правові норми;
створення нормативно-правового акта, що скасовує правові норми. Вид
нормотворчого провадження визначає внутрішню логіку і стадійність
муніципального нормотворчого процесу» [14, с. 6]. І дійсно, процес розробки
та прийняття статутів територіальних громад міст доцільно відокремлювати
від процесу внесення змін та доповнень до цього акту. Знов-таки, завдяки
ґрунтовній уваги, яку приділив цьому питанню В.Р. Барський, обґрунтовувати
важливість дослідження саме розробки та прийняття (а не внесення змін та
доповнень, та не скасування) статутів територіальних громад міст немає
необхідності.
Наступною дослідницею, праці якої стали у нагоді про аналізі розробки
та прийняття статутів територіальних громад міст, є М.О. Петришина. Вона
опублікувала кілька статей з питань нормотворчості органів місцевого
самоврядування в Україні (див. [114;119;113;118] та ін.) та у 2010 р. захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему
«Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні»
[116;115].
Мета

дисертаційного

дослідження

М.О. Петришиної

полягала

в

«з’ясуванні сутності, природи і значення нормотворчої діяльності в органах
місцевого

самоврядування

в

Україні,

створенні

цілісної

концепції

муніципального нормотворчого процесу, обґрунтуванні пропозицій щодо
вдосконалення його правової регламентації, а також заповненні прогалин, що
мають місце в конституційно-правовій теорії з цієї проблематики» [115, с. 2].
Об’єктом

дослідження вона обрала «комплекс суспільних відносини, що

виникають в процесі здійснення нормотворчої діяльності в органах місцевого
самоврядування в Україні», а предметом – «теоретичні та нормативно-правові
основи

регулювання

нормотворчої

діяльності

в

органах

місцевого

самоврядування в Україні» [115, с. 3]. Таким чином, у порівнянні з нашим
дисертаційним дослідженням, М.О. Петришина аналізувала проблематику
більш загального характеру – питання прийняття та розробки не тільки
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статутів територіальних громад, але й інших актів, і не тільки міськими
радами, але й іншими органами місцевого самоврядування населених пунктів
різного виду, а також районів та областей.
Що ж до наукової новизни, висновків та пропозицій М.О. Петришиної,
які було застосовано як підґрунтя нашої дисертації, то їх доцільно викласти за
матеріалами найновішого монографічного авторки – книги «Нормотворча
діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні», що вийшла друком
у 2011 р.
М.О. Петришина не приділяє окремої уваги статутам територіальних
громад, аналізуючи на рівні підрозділу лише акти органів місцевого
самоврядування у цілому (підрозділ 2.2). У цьому підрозділі вона обмежується
констатуванням того факту, що статути територіальних громад посідають
«центральне місце в системі нормативних актів органів та посадових осіб
місцевого самоврядування» [117, с. 111], хоча ніяк не обґрунтовує це
твердження. Слід зазначити, що воно є доволі сумнівним – адже, статути
територіальних громад можуть прийматися у сілах, селищах та містах (але не
обов’язково

приймаються).

Отже,

у

районах

та

областях

статути

територіальних громад не приймаються (тому, що жителі районів та областей
не визнаються територіальними громадами, адже райони та області
представляють інтереси територіальних громад усіх сіл, селищ, міст, що
розташовані на їх території). Тому більш вірним було б вести мову про те, що
у разі їхнього прийняття, статути територіальних громад посідають
центральне місце в системі нормативних актів сіл, селищ, міст. Таке
твердження також потребує обґрунтування – адже статут територіальної
громади не наділено такою юридичною силою, яка відрізняла б його від інших
рішень сільських, селищних, міських рад. Але принаймні воно буде більш
коректним.
Що ж до нормотворчого процесу як такого, то М.О. Петришина не
відокремлює нормотворчий процес місцевих рад від нормотворчого процесу в
інших органах місцевого самоврядування, – підрозділ 3.1 її монографії має
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назву «Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого
самоврядування в Україні».
Авторка починає своє дослідження з того, що аналізує сутність
нормотворчості в органах місцевого самоврядування, пропонує застосовувати
для

його

найменування

М.О. Петришина

поняття

обґрунтувала,

що

«муніципальна
муніципальна

нормотворчість».
нормотворчість

є

комплексною науковою категорією, яка може розглядатися в інституційному,
функціональному і організаційному аспектах [117, с. 17-26, 80-88]. Найбільш
корисним для нашого дослідження є аналіз муніципальної нормотворчості в
організаційному

аспекті,

муніципально-владної

як

діяльності

«врегульованого
територіальної

законодавством
громади,

органів

виду
та

посадових осіб місцевого самоврядування щодо розробки та прийняття
муніципально-правових актів, які містять загальні правила поведінки, що
здійснюється в межах компетенції у встановлених процедурно-процесуальних
формах» [117, с. 81]. Слід погодитись з пропозицією М.О. Петришиної вести
мову не про «нормотворчу діяльність органів місцевого самоврядування», а
про муніципальну нормотворчість – з урахуванням застосування цього
поняття в організаційному аспекті, це значно спрощує тезаурус будь-яких
досліджень

у

цьому

напрямі.

Застосовуючи

поняття

муніципальної

нормотворчості у цьому розумінні, авторка провела його розгляд як
сукупності цілеспрямованих, послідовних, технологічно пов’язаних між
собою, здійснюваних у нормативно встановлені строки, документально
фіксованих організаційних дій та етапів щодо створення, зміни й скасування
нормативних приписів муніципально-владними суб’єктами [117, с. 87-99].
Важливою є

обґрунтована

М.О. Петришиною теза

про

те,

що

муніципальна нормотворчість є поняттям більш широким, ніж муніципальний
процес (на відміну від В.Р. Барського, який ототожнює аналогічні поняття).
Вона стверджує: «до початку організації нормотворчого процесу виявляється
необхідність у правовому регулюванні відповідних суспільних відносин на
місцевому рівні, а вже як наслідок цього – здійснюється розробка проекту
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нормативно-правового акту. Зазначені дії, які безпосередньо не породжують
правових норм, однак є передумовами для прийняття нормативно-правового
акта, проводяться до внесення проекту акта в представницький орган і не
включаються в нормотворчий процес, але вони виступають невід’ємною
частиною нормотворчої діяльності. Другий етап нормотворчості у даному разі
представлений власне нормотворчим процесом, який включає внесення
проекту в порядку реалізації нормотворчої ініціативи, його подальше
обговорення, розгляд і т. ін. [117, с. 139-140]. Слід погодитись з цим
висновком, так само як і з наданим авторкою визначенням поняття
«муніципальний процес», який «є сукупністю цілеспрямованих, послідовних,
технологічно пов’язаних між собою, здійснюваних у нормативно встановлені
строки, документально фіксованих організаційних дій та етапів щодо
створення, зміни й скасування нормативних приписів муніципально-владними
суб’єктами» [115, с. 13].
Ще

кілька

дослідників

нормотворчості

органів

місцевого

самоврядування ґрунтували свої праці на матеріалах законодавства Російської
Федерації, але деякі з їхніх висновків та пропозицій стали у нагоді при аналізі
розробки та прийняття статутів територіальних громад українських міст.
З числа цих праць найбільш важливою є дисертація на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук Н.А. Антонової на тему
«Правотворчість органів місцевого самоврядування» (м. Москва, 2009 р.).
Враховуючий рівень дослідження (докторський), цілком природно, що в
роботі багато уваги приділено теоретичним питанням правотворчості органів
місцевого самоврядування, та що автор не виокремлює на рівні глави або
параграфу

напрацювання

щодо

розробки

та

прийняття

статутів

територіальних громад (у Російській Федерації – статутів муніципальних
утворень).
Автор поставила за мету «сформулювати теоретичні основи оптимальної
організації

правового

регулювання

відносин

у

сфері

місцевого

самоврядування, пропозиції щодо уточнення сфери суспільних відносин, які
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підлягають регулюванню нормативними правовими актами органів місцевого
самоврядування, виробити рекомендації щодо вдосконалення нормативноправового регулювання порядку підготовки та прийняття нормативних
правових

актів

обґрунтоване

органів

визначення

місцевого
умов

самоврядування,

законності

і

запропонувати

критеріїв

ефективності

нормативних правових актів органів місцевого самоврядування» [2, с. 9].
Об’єктом дослідження вона визначила сферу суспільних відносин, в яких
знаходить втілення правотворчість органів місцевого самоврядування як
особлива форма реалізації муніципальної публічної влади, зазначивши: «у
центрі уваги - відносини, що виникають з приводу розробки, розгляду та
прийняття

муніципальних

муніципальних

утворень

правових
розглядається

актів.
як

Правотворчість
частина

органів

правотворчості,

здійснюваного в державі, що має свої особливості, призначення, форми
реалізації» [2, с. 7]. Предметом дисертаційного дослідження Н.А. Антонової є
стан і перспективи розвитку правотворчої діяльності органів місцевого
самоврядування в Російській Федерації на основі аналізу правових актів
різного рівня, що регламентують названу діяльність органів місцевого
самоврядування [2, с. 7].
Напрацювання Н.А. Антонової широко застосовувались у подальших
розділах даного дисертаційного дослідження, тому у цьому підрозділі слід
наголосити лише на тих, які склали його доктринальне підґрунтя.
По-перше, Н.А. Антонова є одним з небагатьох авторів, які послідовно
відстоюють ідею щодо диференціації правотворчого процесу органів
місцевого самоврядування, що функціонують у населених пунктах різного
виду. Обґрунтовуючи актуальність свого дисертаційного дослідження, автор
пише: «з огляду на існування різних типів муніципальних утворень,
класифікацію питань місцевого значення за типами муніципальних утворень,
актуальним є дослідження особливостей реалізації правотворчого процесу на
різних рівнях місцевого самоврядування, втілення в життя принципів
правотворчого процесу» [3, с. 7]. Ця теза є важливою для того, щоб
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обґрунтувати доцільність дослідження розробки та прийняття статутів не усіх
територіальних громад, а територіальних громад міст.
По-друге, Н.А. Антонова влучно характеризує дуальність сутності
статутів територіальних громад (муніципальних утворень), яка проявляється
при аналізі обраного нами питання. Авторка цілком вірно зауважує: «певні
напрацювання

в

плані

правотворчості

органами

створення

правової

місцевого

основи

самоврядування

для
в

здійснення

муніципальних

утвореннях вже існують. Статути муніципальних утворень, регламенти
органів місцевого самоврядування визначають загальні правила розробки і
прийняття муніципальних правових актів» [3, с. 16]. Отже, розробка та
прийняття статутів територіальних громад має знайти своє відображення у
самих статутах, але в якому обсязі – це питання потребує свого вирішення.
По-третє, Н.А. Антонова підкреслила, що статут муніципального
утворення є не просто нормативно-правовим актом, а відіграє особливу роль у
якості основи нормотворчості муніципального утворення» [3, с. 57]. На це слід
звернути особливу увагу при дослідженні розробки проектів статутів
територіальних громад українських міст.
Аналогічну

думку

висловив

і

інший

дослідник

муніципальної

нормотворчості – О.Є. Гавришев. У своєму дисертаційному дослідженні на
здобуття

наукового

ступеня

кандидата

юридичних

наук

на

тему

«Муніципальна правотворчість у Російської Федерації» (м. Ростов-на-Дону,
2004 р.) він приділив надзвичайно багато уваги компетенції територіальних
громад (муніципальних утворень) та їхніх органів у сфері правотворчості. Так,
О.Є. Гавришев сформулював, що «правотворча компетенція муніципального
утворення виступає в якості специфічної категорії, що характеризує стан
муніципального утворення в загальній системі організації публічної влади в
цілому <…> Специфічні форми свого прояву має категорія правотворчої
компетенції

муніципального

освіти

в

системі

«складноскладених»

муніципальних утворень <…> Складовими елементами категорії «правотворча
компетенція муніципального освіти» є владні повноваження муніципальних
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утворень у вирішенні питань місцевого значення, а також окремі державні
повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування» [31,
с. 8-9]. Слід погодитись з цим твердженням.
Доволі переконливим є твердження О.Є. Гавришева про те, що
первинним суб’єктом муніципальної правотворчості він уважає населення
відповідного муніципального утворення [32, с. 25]. Автор очевидно виходить
з громадської, а не з державницької та не зі змішаної теорії місцевого
самоврядування. Про це свідчить не тільки наведені вище його думки, але й
те, що він повністю спростовує погляд на норми, що приймаються на
муніципальному рівні, як на корпоративні норми, та переконливо доводить:
муніципальна правотворчість не є санкціонованою державою, а виступає у
якості форми реалізації муніципальної публічної влади [32, с. 31]. Тобто,
наразі у демократичних країнах існують кілька різновидів правотворчості, у
т.ч. державна правотворчість та муніципальна правотворчість. У висновках до
свого дослідження він зазначає: «співвідношення державної та муніципальної
правотворчості

в

сучасному

правотворчому

процесі

зумовлюється

особливостями поєднання і взаємодії державної і муніципальної влади як
різновидів єдиної публічної влади» [32, с. 133].
Виходячи з цих позицій, О.Є. Гавришев виокремлює такі ознаки
муніципальної правотворчості:
-

особливості системи

муніципальної правотворчості (населення

муніципального утворення як первинний суб’єкт та органи місцевого
самоврядування як вторинний суб’єкт);
- локально-територіальний характер муніципальної правотворчості;
- реалізація муніципальної правотворчості через інститути місцевого
самоврядування;
-

особлива

сфера

реалізації

муніципальної

правотворчості

(компетенційний вимір муніципальної влади, так звані питання місцевого
значення);
- організаційна обособленість муніципальної влади;

39
- правовим наслідком (результатом) муніципальної правотворчості є
формування особливого масиву нормативних правових актів муніципального
рівня [32, с. 33-37].
В усьому іншому, крім цих теоретичних засад, аналізована дисертація
навряд чи може бути корисною при дослідженні розробки та прийняття
статутів територіальних громад українських міст. По-перше, автор зовсім не
приділяє належної уваги статутам, по-друге, він ґрунтує більшість своїх
висновків та пропозицій на російському законодавстві (що є цілком
зрозумілим), і по-третє, він приділяє багато уваги межам муніципальної
правотворчості, для чого аналізує трирівневі взаємовідносини між державою,
суб’єктами федерації та муніципальними утвореннями, що не є актуальним
для України.
При аналітичному огляді дослідження питань розробки та прийняття
статутів територіальних громад міст привертає увагу майже повна відсутність
розробок

щодо

міського

самоврядування.

З

моменту

проголошення

незалежності до середини 2010-х років відповідні дослідження майже не
проводились. Але наразі можна відмітити праці І.В. Ідесіс, А.Т. Назарка,
В.С. Штефан – фахівців з конституційного та муніципального права, а також
О.С. Мельничук – фахівця з теорії права та держави.
Найбільш близьким до обраної нами теми дослідження є дисертаційне
дослідження І.В. Ідесіс на тему «Статути територіальних громад українських
міст: проблеми теорії та практики» (м. Ужгород, 2016 р.), та низка статей,
опублікованих у процесі його підготовки (див. [56;55;57;54] і ін.).
І.В. Ідесіс обрала метою свого дисертаційного дослідження «з’ясування
актуальних проблем, пов’язаних зі статутами територіальних громад міст в
Україні,

та

формування

пропозицій

щодо

вдосконалення

правового

регулювання у цій сфері», об’єктом – «суспільні відносини, пов’язані з
місцевим самоврядуванням в українських містах», предметом – «статути
територіальних громад українських міст: проблеми теорії та практики» [58,
с. 2-3].
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З точки зору нашого дослідження, найбільш корисними стали
напрацювання саме І.В. Ідесіс. У подальших частинах нашої роботи
застосовується низка її висновків та пропозицій, яких вона дійшла під час
вирішення таких наукових завдань [58, с. 2-3]:
- «дослідити процеси децентралізації публічної влади в Україні в 2014–
2016 рр. та нормативну регламентацію місцевого самоврядування в містах, у
тому числі щодо статутів територіальних громад» [58, с. 2] (робота І.В. Ідесіс є
однією з найбільш сучасних, а тому її оцінка сучасного етапу муніципальної
реформи та пропозиції щодо вдосконалення її проходження на міському
рівні);
- «уточнити поняття міських територіальних громад і статутів міських
територіальних громад за допомогою доведення необхідності диференціації
місцевого самоврядування в міських і сільських населених пунктах» [58, с. 3]
(І.В. Ідесіс є одним з небагатьох дослідників, які приділили вагому увагу
розмежуванню особливостей міських та сільських населених пунктів у
контексті аналізу статутів їхніх територіальних громад);
- «провести порівняльну характеристику ознак статутів територіальних
громад міст і Конституції України з метою виявлення коректності
застосування на сучасному етапі поняття «міська конституція», синонімічного
поняттю «статут територіальної громади міста» [58, с. 3] (розробка І.В. Ідесіс
цієї проблеми стала вагомою при визначенні сутності статуту територіальної
громади міста, а отже – також і при формулюванні пропозицій щодо змісту
цих статутів);
- «визначити сучасні напрями вдосконалення нормативної регламентації
статутів територіальних громад міст в Україні на підставі аналізу недоліків
Сучасної концепції статутів територіальних громад українських міст (статут –
кодифікований

акт),

а

також

запропонувати

перспективні

напрями

вдосконалення нормативної регламентації статутів територіальних громад
міст

в

Україні,

спроектувавши

Перспективну

концепцію

статутів
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територіальних громад українських міст (статут – міська конституція)» [58,
с. 3].
При вирішення останнього наукового завдання І.В. Ідесіс ґрунтовно
проаналізувала сучасний стан статутної нормотворчості в українських містах,
а також окреслила перспективні напрями удосконалення як нормативної
регламентації, так і юридичної практики у цій сфері. Цьому присвячена
приблизно третина її дисертації – а саме, Розділ ІІІ «Основні напрями
вдосконалення нормативної регламентації статутів територіальних громад
українських міст», у якому авторка послідовно проаналізувала сучасні
напрями вдосконалення нормативної регламентації статутів територіальних
громад міст в Україні, після чого узагальнила їх, сформулювавши дві
концепції статутів територіальних громад українських міст [59, с. 138-182].
Варто зауважити, що І.В. Ідесіс зосередилась на дослідженні норм
матеріального права, пов’язаними зі статутами територіальних громад міст. З
числа процесуальних норм, що регламентують питання розробки та прийняття
статутів територіальних громад міст, авторка лише висловила свою думку з
питання державної реєстрації статутів територіальних громад міст (вона не
підтримує її здійснення). А тому проведення таких досліджень залишається
актуальним, проблематика залишається нагальною.
Ще кілька вельми нових монографічних досліджень проблем міського
самоврядування в Україні належать авторству А.Т. Назарка, В.С. Штефан та
О.С. Мельничук.
Аналіз

публікацій А.Т. Назарка надає підстави стверджувати: він

досліджує проблематику міського самоврядування ще з 1999 р. [101]. Його
авторству належить більше 25 праць з питань міського самоврядування (див.
[100;106;102;105] та ін.), основні ідеї яких він узагальнив у своєму
дисертаційному дослідженні на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук «Міське самоврядування в Україні» (м. Одеса, 2015 р.).
А.Т. Назарко

поставив

за

мету

дисертаційного

дослідження

характеристику правової природи та закономірностей розвитку міського
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самоврядування, вироблення пропозицій щодо удосконалення чинного
законодавства, обравши його об’єктом «конституційно-правовий статус
міста», а предметом – «міське самоврядування в Україні» [103, с. 2].
Привертає увагу те, як А.Т. Назарко аргументував актуальність
дослідження саме міського самоврядування. У Вступі до дисертації він
зазначив: «найбільш виражено процеси становлення і розвитку місцевого
самоврядування відбуваються у містах України, адже на міському рівні
територіальної

організації

інтенсифікується

процес

становлення

громадянського суспільства, формуються та функціонують демократичні
інститути безпосередньої та представницької демократії, створюються реальні
передумови впливу громадян на владні структури. Особливості організації
місцевого самоврядування у містах детерміновані політико-правовими,
економічними,

соціокультурними

факторами,

історичними

та

іншими

місцевими традиціями і відбиваються у специфіці правового регулювання,
структурі та функціях органів місцевої влади, їх відносинах з органами
державної влади» [103, с. 1]. Слід зауважити, що навряд чи можна погодиться
з твердженням про більш високий рівень інтенсивності застосування
інститутів безпосередньої демократії на міському рівні (у селах та селищах до
них вдаватися легше тому, що це вимагає значно менше ресурсів), а також з
тим,

що

наразі

актуалізуються

відношення

між

органами

міського

самоврядування та органами державної влади (адже в Україні на рівні міст
органи державної влади загальної компетенції не формуються, існують лише
органи державної влади спеціальної компетенції). Тим не менш, внесок цього
дослідника у розробку питань міського самоврядування, у привернення уваги
до проблем міст, і особливо великих міст, важко переоцінити.
У нашому дисертаційному дослідженні було застосовано низку
напрацювань А.Т. Назарка, насамперед: виявлені ними особливості міського
самоврядування [104, с. 6]; аргументацію щодо необхідності підвищення ролі
представницьких органів місцевого самоврядування – місцевих рад у
механізмі здійснення функцій міста, з наданням їм права виступати від імені
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всього міста у суспільних відносинах [104, с. 7]; висновок про те, що в основу
конституційної реформи повинна бути покладена чітко сформульована,
науково обґрунтована концепція місцевого самоврядування в Україні, яка б
враховувала як сучасні міжнародні, європейські стандарти у даній сфері, так і
вітчизняні самоврядні традиції [104, с. 197].
Правовий статус міських населених пунктів в Україні привернув увагу
В.С. Штефан. Протягом 2011 – 2017 рр. вона опрацьовувала відповідну
проблематику (див. [190;189;191;194] та ін.), узагальнивши власні ідеї у
дисертаційному дослідженні на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук на тему «Правовий статус міських населених пунктів в
Україні» (м. Харків, 2017 р.).
В.С. Штефан визначила, що мета її дисертаційного дослідження полягає
в «обґрунтуванні правового статусу міських населених пунктів України, а
також у підготовці рекомендацій щодо вдосконалення національного
законодавства з цих питань»; об’єктом є «суспільні відносини, які виникають
в процесі закріплення статусу міських населених пунктів України», а
предметом – «правовий статус міських населених пунктів України» [192, с. 23].
В.С. Штефан належить значний внесок у розробку проблематики міст та
міських населених пунктів в конституційному праві України.
По-перше, вона розмежувала ці поняття. Авторка аргументовано
стверджує:

поняття

«міський

населений

пункт»

слід

розглядати

як

законодавчо закріплену частину адміністративно-територіального устрою
України, що виступає як самостійний суб’єкт конституційно-правових
відносин в особі уповноважених органів, що діють в інтересах населення
відповідного населеного пункту. А під поняттям «місто» нею пропонується
розуміти

адміністративно-територіальну

одиницю,

що

відноситься

до

категорії міських населених пунктів, зі сталим населенням, чіткими межами та
офіційним найменуванням [192, с. 5].
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По-друге, авторка звернула увагу на таке явище, як «селище міського
типу». Поняття «селище міського типу» існує з радянських часів, і часто
привертає увагу практиків у сфері муніципального права, але майже ніколи –
науковців. Заповнюючи на доктринальному рівні цю прогалину, В.С. Штефан
цілком вірно стверджує, що «селища міського типу, які Конституцією України
не передбачені, але облік яких ведеться Державним реєстром адміністративнотериторіальних одиниць, потребують зміни статусу. Всі інші селища, які в
Україні сьогодні існують, необхідно вважати сільськими населеними
пунктами. Селища, які нині по суті є містами, отримають статус міст, а деякі
міста, що втратили або можуть втратити статус міст, можуть перетворитися на
селища, що стане дієвим стимулом для покращення діяльності органів
місцевого самоврядування, територіальних громад та інших суб’єктів, які
розташовані на території населених пунктів України (сіл, селищ, міст)» [193,
с. 96-97]. Слід погодитись з цією пропозицією. Її практична реалізація
сприятиме упорядкуванню переліку населених пунктів, що фактично
визнаються міськими.
По-третє, В.С. Штефан сформулювала висновок про те, що доцільно
створити належне підґрунтя для активізації економічного розвитку міст,
особливо так званих «міст – мільйонників». Вона пропонує зробити це через
надання таким містам спеціального статусу, на зразок спеціального статусу
міст Києва та Севастополя. Пропозиція авторки полягає у наступному: «окрім
міст Києва та Севастополя, які є містами зі спеціальним статусом, що повинен
визначатися законами про ці міста, чинна Конституція України допускає
можливість надання такого статусу й іншим містам. Це можна зробити
шляхом внесення такого міста (чи міст) до Конституції України. Обґрунтовано
пропозицію, що до міст зі спеціальним статусом необхідно віднести міста, які
мають чисельність населення понад 1 млн. осіб, подальший економічний
розвиток яких вимагає надання відповідного статусу. Критерії, які необхідні
для отримання такого спеціального статусу, повинні бути визначені майбутнім
законом про адміністративно-територіальний устрій України, а в перспективі
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появу таких міст слід тільки вітати» [193, с. 97]. Слід погодитись з такою
пропозицією та додати, що спеціальний статус доцільно встановлювати у
Конституції, а конкретизувати – у статуті територіальної громади цього міста.
О.С. Мельничук присвятила кілька десятирічь своїх творчих наукових
пошуків проблематиці міської правової системи в Україні. Авторка уважає
міста центрами концентрації людських ресурсів, правової, політичної,
культурної «енергії», та стверджує, що урбанізація як глобальний процес є
продовженням тих знакових тенденцій, які нині суттєво впливають на право та
державу: індивідуалізація суспільства, розмивання державних кордонів,
формування механізмів функціонування транскордонних структур тощо [96,
с. 1]. Вона узагальнила свої творчі пошуки у дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора юридичних наук на тему «Міська правова система в Україні:
загальнотеоретичне дослідження» (м. Одеса, 2016 р.).
Метою

дослідження

О.С. Мельничук

стало

формування

фундаментальної загальнотеоретичної концепції міської правової системи як
особливого аспекту правової реальності сучасної України, характеристика
особливостей її становлення, розвитку та нормативного забезпечення;
об’єктом – міське право як правовий феномен сучасного суспільства,
предметом – міська правова система в Україні у аспекті загальнотеоретичної
юриспруденції [97, с. 6-7].
Незважаючи на теоретичний характер дослідження, О.С. Мельничук
розкрила такі важливі з конституційно-правової та муніципально-правової
точок зору питання, як співвідношення між міським та муніципальним правом
(підрозділ 1.5), а також особливості міського управління у м. Київ, м. Львів та
м. Одеса (Розділ 5). Хоча авторка і не виявила спільних рис у розвитку цих
міст, вона сформулювала важливий висновок: «становлення міського права в
Україні пов’язано з формуванням правових систем окремих українських міст.
Розвиток нормативів, цінностей та інститутів міського права в Україні
поступово

сягає

того

рівня,

який

дозволяє

констатувати

наявність

специфічних рис у правових системах багатьох українських міст. Але при
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цьому у загальносоціальному аспекті становлення міської правової системи в
Україні не може виходити за рамки загального процесу урбанізації
суспільства» [97, с. 321]. Слід погодитись з тим, що кожне місто є особливим,
унікальним та неповторним, і чим більшою є кількість членів територіальної
громади – тим більше проявляються ці риси. Як раз це й має бути відображено
у статутах територіальних громад міст.
Наприкінці огляду літератури, на підставі якої проводився аналіз
проблем розробки та прийняття статутів територіальних громад міст, слід
зазначити: дослідження статутної нормотворчості зокрема та статутів
територіальних громад міст у цілому завжди починається з огляду юридичної
літератури з муніципального права. Однак, автори як правило будують
історіографію або відповідно до хронології, або відповідно до значущості тієї
чи іншої роботи для дослідження конкретної проблеми (тобто, на початку
огляду розміщують ті праці, які стали у нагоді найбільше при розробці
проблематики). Таким чином, майже у кожному дослідженні з муніципального
права, або статутів територіальних громад, нормотворчості органів місцевого
самоврядування, матеріал викладається або з застосуванням хронологічного
підходу, або з застосуванням сутнісного підходу.
Хотілося б запропонувати ще один підхід – географічний, та
проілюструвати його не на матеріалах досліджень розробки та прийняття
статутів територіальних громад міст (у зв’язку з тим, що їх вельми небагато), а
на

прикладі

муніципально-правових

досліджень

українських

вчених.

Думається, що це надасть можливість виявити певні закономірності. Навіть
якщо до підсумків аналізу хтось може поставитись критично, і уважати
критерій дещо надуманим, - усе одне, під таким кутом зору цей матеріал в
українській юридичній літературі поки що не аналізувався.
Автором сформульовано пропозицію виокремлювати такі українські
муніципальні юридичні наукові школи, коли йдеться про дослідження статутів
територіальних громад в Україні та статутної нормотворчості (школи
наводяться в алфавітному порядку):
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- київська школа;
- львівська школа;
- одеська школа;
- харківська школа.
Нижче наводяться авторські пропозиції щодо вчених, яких слід віднести
до представників тієї чи іншої школи. Прізвища фахівців з муніципального
права наводяться в алфавітному порядку.
До представників київської української муніципальної юридичної
наукової школи наразі слід віднести:
- докторів юридичних наук О.В. Батанова [18], В.І. Борденюка [25],
І.В. Дробуш

[41],

Б.В. Калиновського

[62],

В.Ф. Погорілка

[120],

О.Ф. Фрицького [179];
- кандидатів юридичних наук І.О. Зайцеву [44], М.І. Корнієнка [77],
Н.О. Чудик [186], М.П. Хонду [181].
До представників львівської української муніципальної юридичної
наукової школи наразі слід віднести:
- докторів юридичних наук П.Ф. Гураля [38], В.П. Кіселичника [67];
-

кандидатів

юридичних

наук

О.М. Бориславську

[26],

Ю.Л. Дмитришина [40], В.С. Куйбіду [82].
До представників одеської української муніципальної юридичної
наукової школи наразі слід віднести:
- докторів юридичних наук М.О. Баймуратова [6], К.В. Головко [33],
А.Р. Крусян [78], О.С. Мельничук,

Н.В. Мішину [99], М.П. Орзіха [110],

О.В. Прієшкіну [127];
- кандидатів юридичних наук Ю.Ю. Бальція [9], В.Р. Барського,
І.О. Бондаренка [23], І.В. Ідесіс, А.Т. Назарка, О.В. Орловського [111].
До представників харківської української муніципальної юридичної
наукової школи наразі слід віднести:
- докторів юридичних наук П.М. Любченка [89], С.Г. Серьогіну [149];
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- кандидатів юридичних наук О.Ю. Лялюк [91], О.Г. Остапенко [112],
М.О. Петришину, В.М. Скрипничук [150], В.С. Штефан, І.С. Щебетун [198].
Слід зазначити, що ці чотири школи звісно що не можуть охопити
усього багатоманіття муніципально-правових досліджень. Однак, більшість
праць так чи інакше може бути віднесена до однієї з чотирьох запропонованих
шкіл – або автор виконував дослідження в одному з закладів одного з
чотирьох наведених міст, або (якщо це дисертація) – захищав дослідження в
одному з закладів одного з чотирьох наведених міст, або виконував
дисертаційне дослідження під науковим керівництвом вченого-представника
однієї з

запропонованих шкіл,

або

монографічне

дослідження

було

опубліковано під редакцією вченого-представника однієї з запропонованих
шкіл.
Наведемо приклад. Доволі складно було віднести до однієї з чотирьох
запропонованих шкіл дослідницю І.О. Зайцеву, авторству якої належить низка
статей та дисертаційне дослідження «Конституційно-правове забезпечення
статутної нормотворчості у місцевому самоврядуванні в Україні». Вона
захищала його у м. Маріуполь. Науковим керівником її дослідження був
професор О.В. Батанов, у зв’язку з чим було прийнято рішення віднести її
саме до київської школи.
Наприкінці слід зазначити, що історіографія досліджень питань статутів
територіальних громад та місцевої нормотворчості була б неповною, якщо при
її проведенні обмежитись виключно вивченням праць фахівців-юристів. Так,
однією з найбільш яскравих авторів, які писали про статути територіальних
громад, є Д.Д. Заяць. Її авторству належить низка статей про статути
територіальних громад (дивись [52;47;48]), надзвичайно корисних при
проведенні юридичних досліджень. Про це свідчить навіть ознайомлення з
їхніми назвами: Д.Д. Заяць писала про хартії середньовічних міст Західної
Європи як історичний попередник статутів територіальних громад, про
історичні традиції впровадження статутів територіальних громад в Україні,
про проблеми розробки модельного статуту територіальної громади в Україні.
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А її дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного
управління

присвячена

статутному

регулюванню

системи

місцевого

самоврядування в Україні. Авторка захистила її у м. Львів у 2009 р. [50;51].
Отже, незважаючи на наявність значної кількості напрацювань з
муніципального

права,

питання

розробки

та

прийняття

статутів

територіальних громад міст поки що не були предметом монографічних
досліджень. У разі збільшення їхньої кількості, їх доцільно класифікувати з
застосуванням географічного підходу.
Дослідження теоретичного підґрунтя

розробки та прийняття статутів

територіальних громад міст в Україні надало підстави сформулювати низку
актуальних напрямів для подальших досліджень. По-перше, це проблема
природи норм статутів територіальних громад міст (чи є вони корпоративними
нормами, чи правовими нормами). По-друге, це питання моделювання
порядку розробки та прийняття статутів територіальних громад у залежності
від суб’єктів відповідних процесів (територіальна громада міста, органи
міського самоврядування). По-третє, це проблематика належної взаємодії між
вищезазначеними суб’єктами, основи якої можуть бути визначені тільки на
підставі ґрунтовного дослідження перших двох питань.
1.2 Сутність та зміст статутів територіальних громад міст в Україні
Муніципальна реформа в Україні обумовлює надзвичайну увагу до
статутів територіальних громад, у т.ч. до статутів територіальних громад міст.
У зв’язку з цим виникає цілий комплекс питань, одне з основних з них полягає
у визначенні сутності статуту територіальної громади. Адже усвідомлення
сутності статуту територіальної громади є надзвичайно важливим для того,
щоб обрати вірну стратегію його розробки та прийняття, щоб визначитись з
його змістом.
Питанням, пов’язаним зі статутами територіальних громад, приділяли
увагу такі відомі фахівці з муніципального права України, як М.О.
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Баймуратов, О.В. Батанов, П.М. Любченко, Н.В. Мішина, М.П. Орзіх та інші.
Однак, мало хто з них присвячував свої праці виключно питанням сутності або
змісту статутів територіальних громад міст; більшість з наведених вчених
брали участь у розробці статутів територіальних громад таких міст, як Київ,
Одеса, Харків.
Конституція України 1996 року у частині першій статті 144 передбачила,
що «органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених
законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній
території» [70]. Це положення, яке передбачає правову самостійність органів
місцевого самоврядування, і є конституційною основою для прийняття
статутів територіальних громад міст в Україні.
Вчені зазначають, що «виділяють наступні способи складання дефініції:
- дефініції-перерахування;
-

дефініції, що містять синтез основних частин явищ, предметів,

документів;
- дефініції через порівняння;
- дефініції через відмінні ознаки;
- дефініції, в яких вказується на одну головну ознаку явища;
- загальні дефініції, де відображаються закономірності розвитку явища»
[178, с. 99].
Варто зауважити, що по відношенню до поняття «статут територіальної
громади міста» найбільш доцільно застосувати такий вид формулювання
визначення, як «дефініція через відмінні ознаки». Саме таке визначення
сформулювала І.В. Ідесіс при розробці проблематики ознак та змісту статутів
територіальних громад українських міст («статут територіальної громади
міста – це підзаконний нормативно-правовий акт, що ухвалюється міською
радою з метою врахування історичних, національно-культурних, соціальноекономічних та інших особливостей міського самоврядування й регламентації
колективної участі членів територіальної громади у його здійсненні» [59,
с. 188]). Слід погодитись з логікою І.В. Ідесіс, адже вона включила до
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запропонованої

нею

дефініції

усі

виокремлені

нею

ознаки

статутів

територіальних громад міст. Вона цілком вірно, з урахуванням проблем
сучасного етапу муніципальної реформи, розставила акценти – на суб’єкта
ухвалення статуту, на необхідність врахування особливостей міського
самоврядування у кожному місці, на нагальність залучення населення до
участі у здійсненні місцевого самоврядування.
На сучасному етапі кожна з міських рад в Україні приділяє надзвичайну
увагу статуту територіальної громади міста. Такий підхід до цього документу
цілком узгоджується з його важливістю, на якій наголошують вчені.
Характеризуючи сутність статутів територіальних громад українських
міст, слід підкреслити низку їхніх ознак, які у сукупності й розкривають
важливість та значущість цих нормативно-правових актів.
Перша сутнісна риса статутів територіальних громад міст полягає у
констатації

притаманного

цим

документам

установчо-муніципального

характеру.
А.І. Швець погоджується з наявністю у статутів територіальних громад
установчого

характеру

через

застосування

поняття

«конституювання»

(створення органів публічної влади, внесення змін та доповнень до їхньої
системи). Автор пише, що «серед актів локальної нормотворчості особливе
місце займають статути територіальних громад – своєрідні акти їх
конституювання. За допомогою статутів територіальна громада в межах,
визначених законом, самостійно визначає систему, структуру і порядок
формування виконавчих органів місцевого самоврядування, схему організації
місцевого

самоврядування

в

населеному

пункті,

взаємовідносини

територіальної громади з окремими територіальними колективами» [187, с.
71]. Слід зазначити, що варто цілком погодитись з вагомою роллю, яку А.І.
Швець відводить статутам територіальних громад. Однак, коли йдеться про
Україну, навряд чи коректним є стверджувати, що у статуті члени
територіальної громади мають можливість самостійно визначити «систему,
структуру

і

порядок

формування

виконавчих

органів

місцевого
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самоврядування, схему організації місцевого самоврядування в населеному
пункті, взаємовідносини територіальної громади з окремими територіальними
колективами». Деякі з цих питань можуть бути вирішені у статутах
територіальних громад, але далеко не усі. Тим не менш, статути
територіальних громад часто застосовуються на зразок конституцій на
загальнодержавному рівні для фіксації та / або оновлення структури органів
місцевого

самоврядування

в

межах

відповідної

адміністративно-

територіальної одиниці. Адже, «з урахуванням специфіки місцевих умов, і
перш за все моделі місцевого самоврядування, особливостей того чи іншого
муніципального
повноважень

утворення,

можливі

представницьких

і

різні

варіанти

виконавчих

співвідношення

органів

місцевого

самоврядування» [12, с.114].
Подібна практика є особливо важливою для міст з районним поділом.
Відповідно до положень частини другої статті 5 Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні», «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»

[132].

Отже,

наявність

або

відсутність

представницьких та виконавчих органів у районах міст є важливим рішенням,
прийняття якого покладається на міську раду. А закріплення цього рішення
доцільно здійснювати саме на статутному рівні.
Варто відмітити, що конституювання системи муніципальних органів є
тільки одною складовою поняття «установчий характер» у його застосуванні
по відношенню до нормативно-правових актів. Все частіше в юридичній
літературі стверджується, що ще одною складовою поняття «установчий
характер» у його застосуванні по відношенню до нормативно-правових актів є
застосування положень документу для розвитку правових норм.
По

відношенню

до

муніципальних

статутів

Н.А.

Антонова

охарактеризувала цей аспект поняття «установчий характер», узагальнивши
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юридичну літературу з цього питання, наступним чином: «не без підстав
статуту муніципального утворення приписують роль установчого акту, яка
проявляється в наданні юридичного характеру відносинам, що склалися в
муніципальному утворенні, а також є основою для правотворчості в
муніципальному утворенні» [3, с.45].
Аргументація установчого характеру статутів територіальних громад
розроблялась низкою фахівців з проблем місцевого самоврядування (І.О.
Зайцевою [44, с. 135], А.А. Курмаєвою [83, с. 25], О.С. Шугріною [195, с. 79],
О.А. Калашниковим [61, с. 24]). Однак, наявні і пропозиції щодо уточнення
цієї сутнісної ознаки статутів територіальних громад.
Аналізуючи статути суб’єктів федерації у Російській Федерації, С.С.
Сороцька зауважила: «Статут Ульяновської області має характер установчого
акту суб'єкта Федерації. Однак ця установчість є вторинною, оскільки
первинний характер має Конституція РФ (Російської Федерації. – А.К.). Тому
правомірно вести мову лише про установчу функцію статуту в рамках,
визначених федеральною

Конституцією,

так як статус

суб'єктів РФ

визначається Конституцією РФ і конституціями (статутами) суб'єктів РФ»
[151, с. 11].
Інколи автори пишуть про те, що акти органів місцевого самоврядування
«приймаються в порядку вторинної нормотворчості» [94, с. 12].
С.А. Хвалєв у дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук підкреслив, що «в юридичній науці висловлюються думки,
що для актів конституційного (статутного) регулювання характерна вторинна
установчість (після федеральної Конституції)» та висловив свою позицію з
цього питання: «застосування терміна «вторинна установчість» не є зовсім
коректним, так як установчість представляє собою первісність і єдність будьякого встановлення. Зміст конституцій (статутів) обмежується рамками
правового становища суб'єктів Федерації, які встановлені федеральними
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нормативними актами. У зв'язку з цим думка про вторинність установчого
характеру таких актів є слабо аргументованою» [180, с. 26-27].
І дійсно – Конституція встановлює систему органів публічної влади, у
тому числі органів місцевого самоврядування (перша складова поняття
«установчий характер»), та виступає основою поточного законодавства (друга
складова поняття «установчий характер»). Водночас, статут територіальної
громади міста також встановлює систему органів міського самоврядування та
виступає основою міської нормотворчості, - з урахуванням положень
Конституції.
De jure, має місце залежність положень статуту від положень Основного
Закону. Але, de facto, якщо взяти до уваги, що в Україні публічна влада
представлена у двох різновидах – державна влада та місцеве самоврядування
(муніципальна влада), стає очевидним, що на державному рівні установчий
характер має Основний Закон, а на міському –статут територіальної громади
міста. Таким чином, по відношенню до статутів територіальних громад міст
слід вести мову про те, що їм притаманна не «вторинна установчість», а про їх
установчо-муніципальний характер.
Отже, першою сутнісною характеристикою статуту територіальної
громади міста є його установчо-муніципальний характер.
У наступній сутнісній характеристиці статуту територіальної громади
міста варто відобразити суб’єкта, який приймає статут, а також вносить до
нього зміни та доповнення.
В муніципально-правовій літературі узагальнено, що «статут може бути
прийнятий

трьома

способами:

представницьким

органом

місцевого

самоврядування; населенням на референдумі; змішаним чи комбінованим
способом» [4, с. 9].
По відношенню до статутів територіальних громад українських міст
відстоюємо тезу про доцільність прийняття статуту, внесення до нього змін та
доповнень

міською

самоврядування.

радою

як

представницьким

органом

місцевого
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По-перше, на користь цього свідчить практика як України, так і
зарубіжних країн. Узагальнивши її, О.В. Бєлоусова пише: «як правило, в
крупних

населених

пунктах

<…>

статути

приймаються

виборними

представницькими органами» [22, с. 30].
По-друге, установчо-муніципальний характер статуту територіальної
громади міста робить необхідним залучення до його проектування та
прийняття фахівців з питань місцевого самоврядування.
По-третє, станом на 1 січня 2020 року в Україні не існує можливості
організації та проведення місцевих референдумів.
По-четверте, пункт 48 частини першої статті 26 «Виключна компетенція
сільських, селищних, міських рад» до числа питань, які вирішуються
виключно на пленарних засіданнях міської ради, відносить «затвердження
статуту територіальної громади».
Нарешті, статут територіальної громади міста є кодифікованим
документом, доволі значним за обсягом, що технічно ускладнює можливість
його прийняття на референдумі.
Отже, прийняття статуту територіальної громади міста міською радою (а
також внесення до нього змін та доповнень) є другою сутнісною
характеристикою статуту територіальної громади міста.
Наступною сутнісною характеристикою статуту територіальної громади
міста є вже згадана вище належність його до числа кодифікованих
нормативно-правових актів.
В юридичній літературі висловлюються думки, що:
- «статут часто розглядається як різновид актів кодифікованого
значення» [29, с. 72];
- «статут – різновид актів кодифікаційного значення» [123, с. 360];
- «статут – це комплексний кодифікований акт» [184, с. 65].
Л.В. Баєва констатує, що статут територіальної громади – це
«комунальна

конституція»

та

підкреслює:

кодифікаційну роль. Законодавство,

«статут

відіграє

суттєву

яке регулює діяльність суб’єктів
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місцевого самоврядування, достатньо масштабне та далеко не завжди
доступне для неспеціалістів. Статути, відтворюючи норми законів та
адаптуючи їх до місцевих умов, подають ці норми в упорядкованому вигляді,
полегшуючи роботу муніципальних структур та формуючи у населення більш
чітке уявлення про сенс та характер місцевого самоврядування» [5, с. 91].
Погоджуємося з тим, що статут територіальної громади розглядається як
кодифікований акт, що він відіграє значну роль у підвищенні рівня обізнаності
членів територіальної громади з питаннями місцевого самоврядування (одна з
цілей систематизації полягає як раз у правовому просвітництві). Саме тому –
про це детальніше йтиметься далі у цьому підрозділі – чільне місце у статуті
територіальної громади міста мають займати положення про залучення
населення до участі у здійсненні міського самоврядування.
Отже, належність статутів територіальних громад міст до числа
кодифікаційних актів

є

третьою

сутнісною

характеристикою

статуту

територіальної громади міста.
Аналізуючи

кодифікований

характер

нормативно-правових

актів,

дослідники пишуть: «відносини субординації як різновид предметнофункціональних зв'язків в системі законодавства виникають в силу видання
(одним чи кількома правотворчими органами) нормативних правових актів,
що мають різні кваліфікаційні ознаки. Найбільш наочно такі зв'язки
субординації помітні при розгляді залежності, яка існує в межах однієї і тієї ж
галузі законодавства між простими і кодифікаційними актами, виданими
одним і тим самим правотворчим органом. Тут субординація між актами
обумовлена виключно тими формальними властивостями, які надають
правовим актам впорядкування таких, що містяться в них норм, зведення їх до
єдиної логічно побудованої системи, поєднання з винесенням за дужки
загальних положень і появою загальних понять, іншими словами, проведення
їх кодифікації» [109, с. 595-596]. У контексті аналізу статутів територіальних
громад міст як кодифікованих актів, відносини субординації мають значення з
двох основних питань:
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- питання юридичної сили статуту територіальної громади міста;
- питання повторів у статутах територіальних громад міст положень
законів України.
Досліджуючи статути, автори пропонують:
- включати до їх текстів положення про юридичну силу статуту та
визначити її як вищу в межах певної адміністративно-територіальної одиниці
[151, с. 182];
- забезпечити «реальне верховенство та вищу юридичну силу статуту»
шляхом впровадження «комплексу правових заходів, спрямованих на охорону
та захист його положень» [60, с. 9];
- приймати статути виключно на референдумах, тому що «референдний
акт безумовно має вищу юридичну силу, ніж акти, прийняті представницьким
органом місцевого самоврядування, в тому числі це стосується відповідно і
статуту муніципального утворення» [185, с. 11].
З останньою тезою у частині того, що «референдний акт безумовно має
вищу юридичну силу, ніж акти, прийняті представницьким органом місцевого
самоврядування», навряд чи можна погодитись. У законодавстві України
немає відповідних положень, які б обґрунтовували справедливість цього
твердження, - так само, як і у законодавстві більшості зарубіжних країн.
І.В. Ідесіс порівнює статути територіальних громад міст з конституціями
за низкою ознак. З приводу такої ознаки цих нормативно-правових актів, як
їхня вища юридична сила, вона наводить цитату з одної з праць
О. С. Шугріної

(відомої

російської

дослідниці

муніципально-правових

проблем) та пише, що «при цьому важливо мати на увазі, що вона аналізує
муніципальні статути, яким притаманна вища юридична сила на місцевому
рівні. Знов-таки, для України це твердження буде поки що таким, що не
відповідає дійсності» [59, с. 188].
Слід погодитись з дослідницькою логікою І.В. Ідесіс. Кодифіковані акти
можуть мати юридичну силу у порівнянні з актами некодифікованими, але
зв’язку з самим фактом кодифікації при цьому немає. А тому навряд чи можна
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намагатися визнати за статутами територіальних громад міст вищу юридичну
силу з огляду на те, що вони є кодифікованими нормативно-правовими
актами.
При проектуванні статутів територіальних громад міст важливим є
питання повторів у цих статутах положень законів України.
Дослідники статутів територіальних громад пишуть, що «ступінь
деталізації питання

у статутах може

бути різною.

У них можуть

закріплюватись необхідні положення детально, а деякі з них можуть
викладатись у загальній формі, породжуючи підстави для видання для їх
розвитку конкретних актів» [145, с. 74-75]. Кодифікований характер статутів
територіальних громад міст надає можливості для охоплення широкого
переліку питань місцевого значення.
Саме тому чим менше у статутах територіальних громад міст при
їхньому проектуванні відтворюватимуть положення законів України, тим
більше уваги можна буде приділити особливостям міського самоврядування.
Л.В. Баєва підкреслює, що «у статутах відбиваються особливості здійснення
місцевого самоврядування у територіальних громадах з урахуванням їх
історичного

та

суспільно-політичного

досвіду,

розвитку національних

культур, місцевих звичаїв і традицій тощо» [5, с. 89]. Варто погодитись з цим
твердженням формально – адже чинне законодавство України дійсно надає
можливість відобразити у статуті територіальної громади міста особливості
історичного, суспільно-політичного характеру. Але далеко не усі українські
міста користуються цією можливістю.
Ще одна перевага відмови від відтворення у статутах територіальних
громад міст положень законів України полягає у тому, щоб запобігти
тенденції, яку виявила Л.А. Бикова: «правотворча діяльність муніципальних
утворень не встигає за змінами, що відбуваються у законодавстві» [28, с. 10].
Хоча Л.А. Бикова проводила дослідження на матеріалах зарубіжної країни,
аналогічна тенденція спостерігається і в Україні.
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Безумовно, «слід враховувати, що положення названих <…> законів є
обов'язковими для муніципальних утворень незалежно від внесення або
невнесення змін і доповнень до статуту муніципального утворення. Такі, що
суперечать <…> закону положення статуту муніципального утворення не
можуть застосовуватися» [3, с.137]. Але, хоча ті положення статутів, які не
відповідають

чинним

законам

України,

не

підлягають

практичному

застосуванню, вони все ж залишаються у складі статуту, поки їх з нього не
виключено.
Але далеко не усі пересічні члени міської територіальної громади в змозі
відрізнити застарілі положення від положень актуальних. А тому слід
надавати перевагу тому, щоб положення законів України не дублювались у
статутах територіальних громад міст.
Варто погодитись з тими вченими, які розмірковують, що «статути
муніципальних утворень не повинні повторювати ті норми законодавства,
адресовані місцевому самоврядуванню, які стосуються питань, що підлягають
виключно законодавчому регулюванню. На жаль, це очевидне правило не
дотримується

на

практиці

<…>

Позбавлене

глузду

дублювання

законоположень лише загромаджує статут юридичним баластом <…>
Відтворення у статуті положень законів виправдано лише у тому випадку,
якщо відповідна загальна норма конкретизується по відношенню до даного
муніципального утворення чи розвивається та доповнюється таким чином, що
норма закону утворює з оригінальною нормою статуту єдиний логічний
ланцюжок.

В

інших

випадках

буде

достатньо

лише

відсилки

до

законодавства» [69, с. 389].
В Україні прийняття статутів територіальних громад, у тому числі
територіальних громад міст, є факультативним. Такий висновок слід зробити
на підставі по-перше, звернення до практики, яка свідчить, що не у кожному
місті України міська рада вже затвердила статут територіальної громади, а подруге, на підставі положень статті 19 Закону «Про місцеве самоврядування в
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Україні»1. Слід підтримати позицію, відповідно до якої варто всіляко сприяти
прийняттю

статутів

територіальних

громад

у

цілому

та

статутів

територіальних громад міст зокрема. З цією метою доцільно збільшити
кількість неімперативних норм у масиві правових норм, що регламентують
різні аспекти здійснення місцевого самоврядування в Україні у цілому та
міського самоврядування зокрема.
Така пропозиція висловлювалась у літературі. Наприклад, О.А. Сергєєв
зауважив, що «використання в законах, що регулюють питання місцевого
самоврядування, неімперативних правових норм дозволить підстрахувати
муніципальну правотворчість, не позбавляючи її самостійності. Залежно від
ступеня категоричності правового припису можна виділити диспозитивні і
рекомендаційні норми» [148, с. 9].
Ще одним позитивним ефектом такої політики буде зменшення
кількості

положень

законів,

які

можна

продублювати

у

статутах

територіальних громад у цілому та територіальних громад міст зокрема.
Дослідники місцевих нормативно-правових актів погоджуються з тим,
що єдиним випадком, який виправдовує повтори норм законів у статутах
територіальних громад, є дотримання логічності та цілісності правового
регулювання. Так, С.А. Хвалєв сформулював, що «правова якість конституцій
(статутів) суб'єктів РФ є комплексом законодавчо визначених характеристик
змісту, структури, оформлення, а також порядку прийняття таких актів. Зі
змістовної точки зору правова якість конституцій (статутів) суб'єктів РФ - це
характеристика їх відповідності Конституції РФ, несуперечності федеральним
законам, дотримання в оцінюваних актах формалізованих правил юридичної
техніки, а також характеристики спрямованості волі учасників законодавчого
процесу на прийняття акта конституційного (статутного) регулювання.
Відповідно до частини першої цієї статті, «З метою врахування історичних, національнокультурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого
самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції
України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади села,
селища, міста».
1
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Наявність у конституцій (статутів) суб'єктів РФ характеристик правової якості
досягається за допомогою виконання вимог конституційності і законності їх
змісту, законності їх розгляду і прийняття, а також вимоги дотримання правил
юридичної техніки» [180, с. 7].
С.А. Хвалєв пов’язує питання правової якості статутів з низкою їхніх
функцій, у тому числі, з такими функціями, як:
«-функція нормативно-правового розвитку положень федеральних
нормативних актів;
-

транслююча

функція,

яка

проявляється

в

тому,

що

акти

конституційного (статутного) регулювання покликані не тільки розвивати
положення федеральних нормативних актів, а й транслювати існуючі на
федеральному рівні приписи» [180, с.15-17].
С.А. Хвалєв ґрунтує свої висновки на законодавстві зарубіжної країни,
яка до того ж є не унітарною, а федеративною державою. Однак його
міркування за аналогією можна застосувати і до сучасних українських реалій у
контексті актів загальнодержавного характеру (у нашому випадку – законів
України) та статутів територіальних громад міст.
Щодо останньої функції С.А. Хвалєв пише: «в рамках транслюючої
функції в конституціях (статутах) суб'єктів РФ відтворюються в різних формах
(наприклад, шляхом прямої рецепції положень, їх інтерпретації) приписи
федеральних нормативних актів. Незважаючи на те, що в даному випадку
нового регулювання не встановлюється, проте, іноді такі повтори є
необхідними з метою встановлення цілісного регулювання» [180, с. 17].
Отже, відсутність у статутах територіальних громад міст прямого
цитування положень законів України є останньою сутнісною характеристикою
статуту територіальної громади міста. Цю характеристику слід
Переходячи від характеристики сутнісних ознак статутів територіальних
громад міст до їхніх змістовних ознак варто підкреслити, що в сучасній
юридичній літературі наявні пропозиції формулювати поняття таких статутів
шляхом характеристики їхнього змісту («дефініція через перерахування»).
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Варто ще раз наголосити, що слід надати перевагу формулюванню визначення
поняття «статут територіальної громади міста», застосовуючи такій підхід до
визначення, як «дефініція через окремі ознаки». Однак визначенняперерахування заслуговують на увагу з огляду на дослідження змісту статутів
територіальних громад міст, - адже часто перераховуються саме ті групи
нормативних положень, які найчастіше включаються до статутів.
Одну з найбільш детальних дефініцій статутів через зміст надав О.А.
Калашников. Формулюючи поняття «статут області», він зазначив, що «це
основний закон області, який приймається законодавчим (представницьким)
органом суб'єкта РФ, що має вищу юридичну силу в системі законодавства
області і закріплює з урахуванням специфіки суб'єкта РФ <…>: статус суб'єкта
Федерації; систему органів державної влади області; порядок їх формування та
питання відання; правовий статус особистості; загальні принципи організації
місцевого

самоврядування;

форми

здійснення

народовладдя;

основи

конституційного ладу; порядок прийняття і зміни статуту» [61, с. 66]. До
аналізу кожного з елементів цього переліку доцільно повернутися пізніше, а
поки що сконцентрувати увагу на обов’язкових положеннях, які мають
включатися до тексту будь-якого статуту територіальної громади, і статути
територіальних громад міст не є виключенням.
Дослідники відмічають, що «зміст статуту складають положення двох
видів: обов’язкові, такі, що передбачені законодавством та підлягають
включенню до статуту, та додаткові, які муніципальні утворення мають право
приймати до свого розгляду і додатково включати до статуту» [4, с. 8-9].
Варто додати, що при визначенні змісту статутів територіальних громад
слід виходити як з положень чинного законодавства, так і з практики статутної
нормотворчості, що вже сформувалась в Україні. Вагоме значення мають і
напрацювання вчених – фахівців з муніципального права.
Почати аналіз нормативних положень, які встановлюють вимоги до
змісту статутів територіальних громад слід з наступних узагальнень:
- по-перше, Конституція України не містить відповідних вимог;
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- по-друге, в Україні немає модельного чи модельних статутів
територіальних громад у цілому та територіальних громад міст зокрема;
- по-третє, нормативні положення щодо змісту статутів територіальних
громад є поодинокими у певних законах України та взагалі не встановлюється
підзаконними актами.
Конституція України наразі містить згадку про територіальні громади,
але не про їхні статути.
Стаття 140 Основного Закону України проголошує, що «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» [70]. Зі змісту цієї статті випливає, що таке
питання, як розробка та прийняття статуту територіальної громади міста, може
вирішуватись безпосередньо територіальною громадою. А відповідно до статті
143, територіальні громади можуть вирішувати питання місцевого значення не
тільки безпосередньо, але й через утворені ними органи місцевого
самоврядування,

до

яких наразі належать

усі місцеві ради

(члени

територіальної громади, що мають активне виборче право, також обирають
сільських, селищних, міських голів, але спірним залишається питання, чи
можна їх віднести до органів місцевого самоврядування).
При аналізі муніципальної нормотворчості, яка охоплює також і
розробку та прийняття статутів територіальних громад, важливо враховувати
положення статті 144, відповідно до частини 1 якої «органи місцевого
самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають
рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території» [70]. Це є
важливим тому, що статути територіальних громад міст затверджуються саме
рішеннями міських рад.
Станом на 1 січня 2020 року у Верховній Раді України на розгляді
знаходиться Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції
України (щодо децентралізації влади)» від 13 грудня 2019 року, реєстраційний
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номер 2598. Цей проект було внесено Президентом України. Щодо статутів
територіальних громад, у ньому існує лише одна згадка про них, а саме:
статтю 140 пропонується доповнити положенням наступного змісту:
«Рада громади сприяє діяльності створених відповідно до закону та
статуту громади органів самоорганізації населення і з цією метою може
наділяти їх фінансами та майном» [141].
Подібні згадки були і попередніх законопроектах щодо децентралізації.
Так, у Проекті Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)» від 1 липня 2015 р., реєстраційний номер 2217-а
пропонувалося

внести

до

Конституції

України

згадку

про

статути

територіальних громад, зокрема до статті 140, де у частині 9 буде встановлена
норма щодо того, що «рада громади сприяє діяльності створених відповідно
до закону та статуту територіальної громади органів самоорганізації населення
і з цією метою може наділяти їх фінансами та майном» [140]. Слід зазначити,
що у двох попередніх проектах згадки про статути територіальних громад не
було (Проект закону України «Про внесення змін до Конституції України
(щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)»
від 26 червня 2014 р., реєстраційний номер 4178 [142] та Проект закону
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень
органів державної влади та місцевого самоврядування)» від 7 липня 2014 р.,
реєстраційний номер 4178-а [142]. Адже сучасні погляди на сутність та зміст
Основних Законів надають підстави рекомендувати не переобтяжувати ці акти
зайвою термінологією, деталізацією. А отже попри важливість статутів
територіальних громад міст для подальшого розвитку міст, навряд чи наразі
слід рекомендувати включати норми про них до Конституції України.
Норми

Конституції

України

щодо

місцевого

самоврядування

конкретизовано у Законі України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве
самоврядування в Україні». Наразі саме він є єдиним законом України, у
якому є згадка як про статути територіальних громад, так і про основи
муніципальної нормотворчості як у цілому, так і щодо цих документів. Варто
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підкреслити, що прийняті відносно нещодавно Закон України від 17 червня
2014 р. «Про співробітництво територіальних громад» [135] та Закон України
від 5 лютого 2015 р. «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
[129] не містять положень щодо статутів територіальних громад. І хоча
співробітництво є цілком можливим без посилання на нього у статуті, та як
правило відбувається без нього, то відсутність зауважень щодо особливостей
статутів об’єднаних територіальних громад (у порівнянні зі статутами
територіальних громад, що не вдавались до процедури об’єднання) аж ніяк не
сприяє підвищенню уваги до цього нормативного акту серед актів
муніципальної нормотворчості, не сприяє збільшенню кількості прийнятих
статутів об’єднаними територіальними громадами. Варто рекомендувати
приділити певну увагу цьому питанню, доповнивши Закон України від 5
лютого 2015 р. «Про добровільне об’єднання територіальних громад» однією
чи кількома статтями, присвяченими особливостями статутів об’єднаних
територіальних громад.
Ці статті слід розробляти з урахуванням положень Закону України від 21
травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні», який є загальним по
відношенню до Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,
що є спеціальним.
Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в
Україні» містить низку посилань на статути територіальних громад. Слід
зазначити, що при розробці проекту цього Закону була порушена логіка у
частині аналізованих нормативних актів. Так, спочатку по тексту Закону
розміщено

посилання

на

питання,

що

регламентуються

у

статутах

територіальних громад, - у частині 3 статті 8, у частині 2 статті 9, у частині 4
статті 9, у частині 4 статті 10, у частині 4 статті 13. І лише стаття 19 «Статут
територіальної громади села, селища, міста» присвячена аналізованому
документу.
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить узагальнених
вимог до змісту статутів територіальних громад (для подальшого дослідження
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важливим є також і той факт, що цей Закон не диференціює статути
територіальних громад різних населених пунктів – сільських та міських. У
ньому наголошується лише на особливостях міського самоврядування у двох
містах)2.
Стаття 19 «Статут територіальної громади села, селища, міста» Закону
«Про місцеве самоврядування в Україні» не містить вимог до змісту статутів,
лише вказуючи на те, що прийняття цих нормативно-правових актів є
можливим

«з

метою

соціально-економічних

врахування

історичних,

та

особливостей

інших

національно-культурних,
здійснення

місцевого

самоврядування» [132].
Посилання на те, що ті чи інші питання вирішуються не на
загальнодержавному рівні (зокрема, не Законом «Про місцеве самоврядування
в Україні»), а на місцевому рівні (зокрема, статутами територіальних громад),
«розпорошено» по статтям Розділу І «Загальні положення», до складу якого
входить також і згадана вище стаття 19 «Статут територіальної громади села,
селища, міста».
Посилання на можливу деталізацію норм Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні» у статутах територіальних громад міститься у
наступних статтях:
- стаття 8 «Загальні збори громадян», відповідно до частини третьої якої
«порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання
визначається законом та статутом територіальної громади»;
- стаття 9 «Місцеві ініціативи», відповідно до частини другої якої
«порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається
представницьким

органом

місцевого

самоврядування

або

статутом

територіальної громади з урахуванням вимог Закону України "Про засади
Відповідно до частини другої статті 24 «Законодавство про місцеве самоврядування»
Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», «правовий статус місцевого
самоврядування в містах Києві та Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим
визначається Конституцією України та цим Законом з особливостями, передбаченими
законами про міста Київ і Севастополь».
2
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державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"», та
відповідно до частини четвертої якої «рішення ради, прийняте з питання,
внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку,
встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або
статутом територіальної громади»;
- стаття 10 «Ради - представницькі органи місцевого самоврядування»,
відповідно до частини четвертої якої «порядок формування та організація
діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами,
а також статутами територіальних громад»;
- стаття 13 «Громадські слухання», відповідно до частини четвертої якої
«порядок

організації

громадських

слухань

визначається

статутом

територіальної громади» [132].
Цікаво, що закон України від 5 лютого 2015 року «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» зовсім не згадує про зміст статутів
об’єднаних територіальних громад зокрема та про статути взагалі [129], хоча
феномен об’єднання є відносно новим для України.
Інших

законів,

які

б

містили

положення

про

зміст

статутів

територіальних громад у цілому, та статутів територіальних громад міст
зокрема, поки що не існує.
Звертаючись до міст з особливим статусом – міст Київ та Севастополь –
слід зауважити наступне.
Особливості міського самоврядування у Києві встановлено Законом
України від 15 січня 1999 року «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» [136].
У цьому Законі положень про зміст статуту територіальної громади
міста Києва не закріплено. Згадки про статут є:
- у статті 5 «Статут територіальної громади міста Києва», яка
складається

з

одного

речення:

«з

метою

врахування

особливостей
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функціонування міста Києва як столиці України, на підставі цього Закону,
Київська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Києва,
який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України» [136];
- у пункті третьому Розділу VII «Перехідні положення», відповідно до
якого «положення цього Закону є підставою для розробки Статуту
територіальної громади міста Києва» [136].
До останнього з процитованих вище нормативних положень Закону
«Про столицю України - місто-герой Київ» варто ще раз повернутися, а для
дотримання логіки викладення авторської думки зараз слід перейти до того, як
у чинному законодавстві відображено особливості здійснення міського
самоврядування у місті Севастополь.
На сучасному етапі окремого закону України з цього питання не існує,
хоча спроби прийняти його активізувались після прийняття Конституції 1996
року. Наприклад, у 2000 році Верховна Рада України відхилила проект Закону
України «Про місто-герой Севастополь» [128].
Ще одна спроба прийняти проект Закону України з таким самим
найменуванням мала місце у 2005-2006 роках [134]. У Проекті реєстраційний
номер 3187-1 від 21 березня 2006 року статут згадувався лише у статті 3
«Символіка та статут територіальної громади міста Севастополя». Перша
частина була присвячена питанням символіки міста (герб, прапор), а частина
друга передбачала, що:
«Історичні,

національно-культурні,

соціально-економічні

та

інші

особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Севастополі
визначаються у статуті територіальної громади міста Севастополя, який
затверджується

Радою згідно із законом і підлягає державній реєстрації»

[131]. У Пояснювальній записці до цього Проекту йшлося про те, що
«концепцією законопроекту є відродження самоврядування у місті з
урахуванням спеціального статусу Севастополя, що обумовлений його
історичними, економічними особливостями, а також фактом базування на
території міста Військово-морських сил України і тимчасового перебування
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Чорноморського Флоту Російської Федерації» [126]. У цьому фрагменті
обґрунтування необхідності прийняття Закону «Про місто-герой Севастополь»
варто звернути увагу на те, що Проект спрямовано на ті ж самі цілі, що й
статут територіальної громади (якщо виходити з положень Закону «Про
місцеве самоврядування в Україні»).
Наступна

спроба

врегламентувати

вказані

суспільні

відносини

демонструється Проектом Закону України «Про місто-герой Севастополь»,
реєстраційний номер 2321 від 3 квітня 2008 року. У цьому Проекті статуту
територіальної громади була присвячена окрема стаття (Стаття 4 «Статут
територіальної громади міста Севастополя»), яка містила наступне положення:
«З урахуванням особливостей функціонування міста Севастополя як міста із
спеціальним

статусом,

на

підставі

Закону

України

"Про

місцеве

самоврядування в Україні" та цього Закону Севастопольська міська рада
затверджує Статут територіальної громади міста Севастополя, який підлягає
реєстрації у Міністерстві юстиції України» [131]. Знов-таки, наголошено на
необхідності прийняття як Закону «Про місто-герой Севастополь», так і (на
основі цього Закону) Статуту територіальної громади міста Севастополь.
Цікаво, що у своєму коментарі щодо цього Проекту фахівці
Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого не зауважили про
доцільність

зменшення

регламентують

місцеве

кількості

нормативно-правових

самоврядування

у

місті,

та

актів,

про

які

відсутність

необхідності у Статуті територіальної громади міста Севастополь за умови
наявності Закону «Про місто-герой Севастополь». Тим більше, що автори
Коментаря цілком погодились з більшістю положень статті 1 аналізованого
Проекту Закону,

у якій

«спеціальний статус

міста

перераховані положення,
Севастополя

як міста

що

обумовлюють

загальнодержавного

значення», які пов’язані з:
«-

географічним

розташуванням

та

соціально-економічного і культурного розвитку;

особливостями

історичного,
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- особливостями адміністративно-територіального устрою як містарегіону, до складу якого входять три міста, селище міського типу і 29 сіл;
- наявністю на території міста великої кількості унікальних пам'яток
історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та
природних зон і ландшафтів, що мають загальнонаціональне значення;
- розташуванням у ньому командування та основної частини ВійськовоМорських Сил України;
- виконанням загальнодержавних функцій з використання акваторії
Чорного моря в державних інтересах» [107].
Найновіший станом на 1 січня 2020 року Проект Закону України «Про
місто-герой Севастополь» є проект за реєстраційним номером 3552 від 6
листопада 2013 року. Якщо порівнювати його зі згаданими вище проектами з
аналогічними найменуваннями, цей є найбільш детальним з точки зору
кількості нормативних положень (за обсягом нормативного регулювання)
[143]. У Пояснювальній записці до цього Проекту зазначено, що «метою
прийняття Закону України "Про місто-герой Севастополь" відповідно до
Конституції України є правове визначення:
- статусу Севастополя;
- особливості здійснення права територіальної громади на місцеве
самоврядування;
- особливості здійснення виконавчої влади в місті;
- вирішення проблем управління комунальною власністю та інші
питання» [125]. Подібна сфера правового регулювання притаманна також і
статутам територіальних громад міст. Тим більше, що автори Проекту
зазначили,

що

в

основу

його

концепції

покладено

«відродження

самоврядування у місті з врахуванням спеціального статусу Севастополя,
обумовленого

його

історичним,

соціально-економічним

розвитком,

особливостями адміністративно-територіального устрою» тощо [125].
Головне

науково-експертне

управління

Верховної

Ради

України

констатувало у своєму Висновку, що воно «розглянуло поданий проект Закону
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України "Про місто-герой Севастополь", яким пропонується врегулювати:
спеціальний статус міста-героя Севастополя; особливості здійснення права
територіальної

громади

м.

Севастополя

на

місцеве

самоврядування;

особливості здійснення виконавчої влади в місті; особливий порядок
вирішення бюджетних питань, питань управління комунальною власністю та
інші питання» [30], тим самим підтвердивши, що автори Проекту вірно
визначили сферу правового регулювання. У Висновку також зазначено, що
«Головне управління підтримує ідею прийняття відповідного закону,
необхідність якого безпосередньо випливає з низки конституційних норм, що
передбачають визначення окремим законом спеціального статусу міста
Севастополя та особливостей здійснення у ньому виконавчої влади та
місцевого самоврядування (п. 16 ч. 1 ст. 92, ч. 2 ст. 118, ч. 3 ст. 133, ч. 2 ст. 140
Конституції

України)»

[30].

Знов-таки,

фахівці

Головного

науково-

експертного управління Верховної Ради України не звертають уваги на те, що
навряд

чи

здійснення

доцільно

здійснювати

правове

міського

самоврядування

як

регулювання
Законом

особливостей

«Про

місто-герой

Севастополь», так і Статутом територіальної громади міста Севастополь.
Обстоюючи

тезу

щодо

відсутності

необхідності

у

статутах

територіальних громад для тих міст, щодо яких прийнято закон про
особливості місцевого самоврядування у конкретному місті, уважаємо
доцільним проілюструвати її на прикладі аналізу змісту Закону «Про столицю
України - місто-герой Київ» та чинного Статуту територіальної громади цього
міста.
Обидва нормативно-правових акти починаються з розділів, що мають
назву «Загальні положення». Порівняння змісту цих розділів (назв статей)
наводиться у Таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Порівняння загальних положень Закону «Про столицю України - місто-герой
Київ» та Статуту територіальної громади міста Києва

72

Зміст

Закон

Статут

Історично-культурні особливості міста

Так

Так

Адміністративно-територіальний устрій міста

Так

Так

Символіка міста Києва, районів у місті

Так

Так

Столичні функції міста Києва

Так

Так

Статут територіальної громади міста Києва

Так

-

Пам'ятні дати територіальної громади міста Києва

Ні

Так

Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Ні

Так

Києва
Міста-побратими міста Києва

Ні

Так

Отже, порівняння загальних положень Закону «Про столицю України місто-герой Київ» та Статуту територіальної громади міста Києва надає
підстави сформулювати: різниця між Законом та Статутом у цій частині є
мінімальною. Статут територіальної громади міста Києва є дещо детальнішим,
але такий рівень деталізації (перелік пам’ятних дат, міст-побратимів, відзнак
та почесних звань територіальної громади) є допустимим і для законів
України. Закон «Про столицю України - місто-герой Київ» не буде
перевантаженим, якщо включити ці положення до нього.
Розділ

2

Статуту

має

назву

«Порядок

здійснення

місцевого

самоврядування у місті Києві», Розділ 3 – «Представницькі та виконавчі
органи місцевого самоврядування у місті Києві». За предметом правового
регулювання цим структурним частинам Статуту відповідають Розділи Закону
«Організаційно-правова основа здійснення місцевого самоврядування та
виконавчої влади в місті Києві» та «Посадові особи органів місцевого
самоврядування

та

виконавчої влади в місті Києві,

їх функції та

повноваження». Порівняння змісту цих розділів (назв статей) у частині
здійснення місцевого самоврядування наводиться у Таблиці 1.2.
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Таблиця 1.2.
Порівняння положень про здійснення міського самоврядування Закону «Про
столицю України - місто-герой Київ» та Статуту територіальної громади міста
Києва
Зміст

Закон

Статут

Правові засади здійснення народовладдя у місті Києві

Так

Так

Організаційно-правові форми місцевого самоврядування у Так

Так

місті Києві
Форми

безпосереднього

здійснення

місцевого Так

Так

самоврядування у місті Києві
Загальні збори

Ні

Так

Місцеві ініціативи

Ні

Так

Громадські слухання

Ні

Так

Органи самоорганізації населення міста Києва

Ні

Так

Київська міська рада

Так

Так

Київський міський голова

Так

Так

Сесії Київської міської та районних у місті Києві рад

Ні

Так

Робочі органи Київської міської ради

Ні

Так

Депутатські групи та фракції Київської міської та районних Ні

Так

у місті Києві рад
Секретаріат Київської міської ради

Так

Так

Заступник Київського міського голови - секретар Київської Так

Так

міської ради
Особливості повноважень районних у місті Києві рад та їх Так

Так

виконавчих органів
Голова та заступник голови районної у місті Києві ради

Ні

Так

Громадські приймальні депутатів Київської міської ради

Ні

Так
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Виконавчий орган Київської міської ради

Так

Так

Отже, порівняння положень про здійснення міського самоврядування
Закону «Про столицю України - місто-герой Київ» та Статуту територіальної
громади міста Києва надає підстави сформулювати: різниця між Законом та
Статутом у цій частині обґрунтована вимогами чинного законодавства та
логікою викладення правового матеріалу.
Закон регламентує організацію публічної влади у місті Києві у цілому
(не тільки місцевого самоврядування, але й місцевих органів виконавчої
влади), а тому є більш лаконічним у частині питань прямого народовладдя,
ніж Статут.
При проектуванні Статуту було дотримано положення чинного
законодавства України щодо змісту статутів територіальних громад, а тому
певна увага приділена загальним зборам громадян за місцем проживання,
місцевим ініціативам та іншим формам прямого народовладдя у місті.
У цілому ж узагальнені у Таблиці 1.2 положення є доволі стислими,
тому слід погодитись з тими вченими, які констатують: «конституційноправовий статус самоврядних органів, що функціонують на рівні міст із
особливим статусом … залишається одним із дискусійних та неузгоджених
питань у галузі місцевого самоврядування» [86, с. 1].
Недоліком Статуту є те, що, хоча він і містить положення про різні
форми прямої (безпосередньої) демократії, однак вони є надзвичайно
лаконічними. Наприклад, керуючись положеннями Статуту про загальні збори
громадян за місцем проживання (дивись статтю 11 3 [157]), скликати та

Стаття 11. Загальні збори.
1. Загальні збори у місті Києві є формою безпосередньої участі членів
територіальної громади міста Києва у вирішенні питань місцевого самоврядування.
2. Загальні збори проводяться за місцем проживання членів територіальної громади
міста Києва.
3. Рішення загальних зборів членів територіальної громади міста Києва, яке
прийняте більш, ніж 100 учасниками таких зборів, вважається обов'язковим до розгляду на
сесії районної у місті Києві ради.
3
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провести такі збори у місті Києві неможливо, - у сукупності положення
Статуту, Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та Постанови
Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р., якою затверджено Положення
про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні (останній
нормативно-правовий акт є надзвичайно застарілим та таким, на підставі якого
неможливо організувати скликання та проведення загальних зборів громадян
за місцем проживання, дивись [122]). А тому положення Статуту потребують
подальшої деталізації у поточних рішеннях міської ради.
Інші положення Статуту та Закону стосуються здебільшого правової,
матеріальної, фінансової самостійності органів місцевого самоврядування, а
також питань їхньої взаємодії з іншими органами публічної влади та
гарантування прав місцевого самоврядування. Ці положення уміщені у
Розділи IV - VІ Закону «Про столицю України - місто-герой Київ» та Розділ
ІІІ, а також Розділи IV – V Статуту територіальної громади міста Києва.
Порівняння змісту цих документів в аналізованій частині наводиться у
Таблиці 1.3.
Таблиця 1.3.

4. Рішення загальних зборів членів територіальної громади міста Києва, яке
прийняте більш, ніж 1000 учасниками таких зборів, вважається обов'язковим до розгляду на
сесії Київської міської ради.
Ініціатори проведення загальних зборів, рішення яких буде передано до розгляду
відповідних рад, за 10 днів до дня їх проведення повідомляють Київського міського голову
та (або) голів районних у місті Києві рад про питання, які будуть розглядатися на цих
зборах, час і місце їх проведення.
6. Загальні збори жителів за місцем проживання можуть скликатися Київським
міським головою, Київською міською радою, районними у місті Києві радами, їх
виконавчими органами, органами самоорганізації населення, депутатами Верховної Ради
України, обраними у відповідних мажоритарних виборчих округах, депутатами Київської
міської ради та районних у місті Києві рад, ініціативними групами членів територіальної
громади міста Києва.
7. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення більшістю присутніх на
зборах, відкритим або таємним голосуванням. Рішення загальних зборів жителів за місцем
проживання підписується головою і секретарем зборів, а з питань, що передаються на
розгляд відповідних рад, - усіма учасниками зборів, які підтримують прийняте рішення.
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Порівняння положень Розділів IV - VІ Закону «Про столицю України - містогерой Київ» та Розділу ІІІ, а також положень Розділів IV – V Статуту
територіальної громади міста Києва
Зміст

Закон

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Ні

Статут
Так

міста Києва
Відповідальність органів та посадових осіб місцевого Так

Так

самоврядування міста Києва
Комунальна власність територіальної громади міста Києва

Ні

Так

Право власності на землю територіальної громади міста Ні

Так

Києва
Планування та забудова території міста Києва

Ні

Так

Управління об'єктами державної власності у місті Києві

Так

Так

Бюджет міста Києва

Так

Так

Бюджети районів у місті Києві

Так

Так

Місцеві податки і збори у місті Києві

Ні

Так

Охорона правопорядку у місті Києві

Ні

Так

Охорона культурної спадщини у місті Києві

Ні

Так

Контроль за виконанням Статуту територіальної громади -

Так

міста Києва
Внесення змін до Статуту територіальної громади міста -

Так

Києва
Отже, у порівнянні зі Статутом, Закон є більш лаконічним з точки зору
деталізації питань правової, організаційної та фінансової самостійності
місцевого самоврядування, - однак, не набагато більш лаконічним. І це
незважаючи на те, що у пункті третьому Розділу VII «Перехідні положення»
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Закону сформульовано, що «положення цього Закону є підставою для
розробки Статуту територіальної громади міста Києва» [136].
У таблицях наочно продемонстровано, що у цілому, як Закон, так і
Статут містять здебільшого однакові положення, які до того ж потребують
подальшої деталізації.
Прикладом стислості та відносно невисокої правової якості положень
Закону є те, що станом на 1 січня 2020 року цей нормативно-правовий акт вже
чотири рази був у центрі уваги єдиного національного органу конституційної
юрисдикції – Конституційного Суду України.
Один

раз

положення

Закону

аналізувались

на

предмет

їхньої

відповідності Конституції України (конституційності) при розгляді справи
щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України (дивись
[177]).
Три рази Конституційний Суд України надавав офіційне тлумачення
положенням Закону (дивись рішення у справі про особливості здійснення
виконавчої влади та місцевого
справі

про

особливості

самоврядування в районах міста Києва, у

здійснення

виконавчої

влади

та

місцевого

самоврядування у місті Києві, у справі про адміністративно-територіальний
устрій [174;176;175]).
Варто підкреслити, що певною вадою Статуту є штучне «розділення» у
ньому міського самоврядування, положення про яке наявні у цьому документі,
та місцевого управління, положення про яке до нього не включено. Внаслідок
цього у членів територіальної громади міста Києва не складається повного та
комплексного уявлення про те, як саме здійснюється публічна влада у місті.
Варто запропонувати закріпити у Законі «Про місцеве самоврядування в
Україні», що за наявності закону про статус конкретного міста, територіальна
громада такого міста не наділяється правом прийняття статуту. Таким чином,
матимуть місце певні обмеження членів територіальної громади міста у праві
на участь у здійсненні місцевого самоврядування, що обумовлюються
особливим статусом міста. Така практика є розповсюдженою в демократичних
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країнах, переважно для столиць, але не тільки (дивись, наприклад,
[174;176;175]).
Слід підкреслити, що порушення принципу рівності у цьому випадку
буде не частим (адже станом на 1 січня 2020 року лише одна територіальна
громада міста має як свій Статут, так і Закон України, у якому закріплені
особливості міського самоврядування). Але, виключення з принципу рівності
матиме наслідком оптимізацію правової регламентації здійснення публічної
влади у конкретному міському населеному пункті.
Резюмуючи

викладені

у

цьому

підрозділі

міркування,

слід

рекомендувати при визначенні змісту статуту територіальної громади міста
враховувати сутнісні характеристики цих нормативно-правових актів в
Україні, а також структурні елементи Закону «Про столицю України - містогерой Київ» - за умови відсутності затверджених органами публічної влади
модельних статутів територіальних громад у цілому та територіальних громад
міст зокрема.
Таким

чином,

повертаючись

до

визначення

поняття

статуту

територіальної громади області, сформульованого О.А. Калашниковим через
зміст цього нормативно-правового акту, варто зазначити, що з числа
перерахованих ним елементів змісту статутів до статутів територіальних
громад міст доцільно включати положення про систему органів міського
самоврядування, про форми прямого народовладдя на міському рівні, про
порядок прийняття і зміни статуту.
Виходячи з досвіду діяльності автора цього дослідження як депутата
Одеської міської ради, слід також запропонувати включити до статуту
територіальної громади міста положення про кордони адміністративнотериторіальної одиниці, статут територіальної громади якої приймається
(дослідники зазначають, що «кордон муніципального утворення – юридично
закріплена з тим чи іншим ступенем визначеності неперервна лінія у просторі,
що зовні окреслює територію муніципального утворення» [27, с. 651]). Таку
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інформацію оптимально розмістити у додатку у рисованому вигляді (схемаплан).
Отже, обов’язковими структурними елементами статутів територіальних
громад міст слід рекомендувати уважати положення про:
- історичні, культурні, інші особливості адміністративно-територіальної
одиниці, статут територіальної громади якої приймається;
- карту-схему території населеного пункту (пунктів) з описом кордонів;
- систему органів місцевого самоврядування;
- форми прямого народовладдя на міському рівні;
- особливості організаційних та матеріально-фінансових основ міського
самоврядування;
- порядок внесення змін та доповнень до статуту.
В юридичній літературі висловлена думка, що законодавець «повинен
вичерпно визначити коло питань, які повинні бути в обов'язковому порядку
закріплені в статуті муніципального утворення, тобто для таких питань не має
бути альтернативи <…> Що ж стосується всіх інших питань, то включення їх
до статуту чи ні - це буде вже вибором самого муніципалітету» [185, с. 59].
Слід

погодитись

з

цим

твердженням

та

на

підставі

узагальнення

сформульованих вище пропозицій та пропозицій дослідників щодо змісту
статутів територіальних громад сільських населених пунктів внести відповідні
зміни та доповнення до статті 19 Статут територіальної громади села, селища,
міста» Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
Варто зауважити, що перелік питань, які повинні бути в обов'язковому
порядку закріплені в статуті територіальної громади міста, не є вичерпним.
По-перше, це обмежуватиме суб’єкта нормотворчості. По-друге, слід визнати
справедливою твердження щодо того, що «статут не вирішує і не може
вирішити всіх питань місцевого самоврядування. Він задає основні напрями
для нормотворчої діяльності представницького органу муніципального
утворення, прийняття ним рішень в різні сферах життєдіяльності» [185, с. 60].
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Слід погодитись з цими міркуваннями та наголосити на невичерпному
характері переліку у Законі «Про місцеве самоврядування в Україні».
У зв’язку з цим, слід рекомендувати закріпити у Законі «Про місцеве
самоврядування в Україні» перелік питань, які підлягають обов’язковій
регламентації у статуті територіальної громади, а саме:
- виключити з цього Закону частину третю статті 8, частину другу статті
9, частину четверту статті 10 та частину четверту статті 13;
- викласти частину другу статті 19 «Статут територіальної громади села,
селища, міста» у наступній редакції:
«2. Статут територіальної громади села, селища, міста має містити
положення про:
- історичні, культурні, інші особливості адміністративно-територіальної
одиниці, статут територіальної громади якої приймається;
- карту-схему території населеного пункту (пунктів) з описом кордонів;
- систему органів місцевого самоврядування;
-

форми

прямого

народовладдя,

які

можуть

застосовуватися

територіальною громадою;
- особливості організаційних та матеріально-фінансових основ місцевого
самоврядування;
- порядок внесення змін та доповнень до статуту».
До статуту територіальної громади села, селища, міста можуть
включатися і інші положення».
Крім того, варто запропонувати викласти частину третю статті 19
«Статут територіальної громади села, селища, міста» Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні» у наступній редакції:
«3. У разі, якщо особливості здійснення територіальною громадою
місцевого самоврядування закріплюються окремим законом, з моменту
набуття чинності таким законом статут територіальної громади міста
припиняє свою дію у разі його наявності. У разі відсутності статуту у
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територіальної громади міста, місцеве самоврядування в якій закріплюються
окремим законом, територіальна громада має право прийняти його лише після
втрати цим законом чинності».
Такі зміни та доповнення сприятимуть наближенню змісту статутів
територіальних громад міст України до тих сутнісних характеристик цих
нормативно-правових актів, якими наділяють їх сучасні вчені – фахівці з
муніципального права.
Резюмуючи, варто запропонувати уважати, що статут територіальної
громади міста – це кодифікований нормативно-правовий акт установчомуніципального характеру, який приймається міською радою та закріплює
порядок створення та функціонування органів міського самоврядування,
процедури

застосування

врегламентовані на

форм

безпосередньої

демократії,

загальнодержавному рівні положення

інші

не

про міське

самоврядування.
1.3 Стадії розробки та прийняття статутів територіальних громад
міст в Україні: теорія і нормативна регламентація
Наразі далеко не кожна територіальна громада має свій статут, і
територіальні громади міст не є виключеннями. З точки зору дотримання
чинного законодавства України це не є порушенням. Водночас, активізація
чергового етап у муніципальної реформи передбачає вагому роль статутів
територіальних громад у залученні членів територіальної громади до більш
активної участі у вирішенні питань місцевого життя.
Статути територіальних громад є важливими тому, що наразі на
загальнодержавному рівні не тільки ґрунтовно, але й хоча б достатньо не
врегламентовано жодну з форм безпосередньої демократії, що передбачають
залучення членів територіальної громади до більш активної участі у місцевому
самоврядуванні (місцеві референдуми, загальні збори громадян за місцем
проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо).
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І якщо членів сільської, селищної громади значно легше організувати
внаслідок їхньої невеликої кількості у порівнянні з кількістю членів міських
територіальних громад, значно легше інформувати про відповідні норми
матеріального та процесуального права, то у містах, особливо у великих,
відсутність статуту територіальної громади міста становить проблему, яку слід
нагально вирішити.
Слід відмітити, що стадійність нормотворчого процесу по відношенню
до статутів територіальних громад є важливим питанням. Однак, воно ніяк не
регламентується на загальнодержавному рівні, і в юридичній літературі
єдності думок з цього питання не існує. Це істотно утруднює намагання
окремих органів місцевого самоврядування врегламентувати відповідний
процес.
Варто погодитись з тим, що його нормативна регламентація є
надзвичайно важливою, адже «ствopення нaлежних нopмaтивнo-пpaвoвих
умoв тa зaкpiплення їх нa piвнi cтaтутнoгo пpaвa в бaгaтьoх територіальних
гpoмaдaх є cуттєвoю пpoблемoю. В пеpевaжнiй бiльшocтi випaдкiв це
обумовлюється, по-перше, дублювaнням в cтaтутi пoлoжень зaкoнoдaвcтвa
пpo мicцеве caмoвpядувaння та, по-друге, непpoфеcioнaлiзмом юpидичних
cлужб opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння, пoбудoвою cтaтутiв без чiтких
орієнтирів на історичні, національно-культурні особливості та традиції
територіальних громад. Тaкий cтaн cпpaв негaтивнo пoзнaчaєтьcя нa якocтi
стaтутів територіальних громад та, як наслідок, нa зacтocувaннi нopм
муніципального cтaтутнoгo пpaвa» [45, с. 202].
У зв’язку з цим питання розробки та прийняття статуту територіальної
громади є надзвичайно актуальними. Таким чином, дослідження процесу
розробки та прийняття цих нормативно-правових актів є актуальним та
важливим.
Отже, на загальнодержавному рівні процес розробки та прийняття
статутів територіальних громад у цілому та статутів територіальних громад
міст зокрема комплексно не врегламентовано. Існують лише поодинокі
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положення Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» з цього питання
як загального, так і спеціального характеру.
До числа положень Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», які
стосуються правотворчого процесу в місцевих радах у цілому, слід віднести
наступні:
- «порядок формування та організація діяльності рад визначаються
Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами
територіальних громад» (пункт четвертий статті 10 «Ради - представницькі
органи місцевого самоврядування»);
- «сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення),
районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з
пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради; сесія ради є
повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини
депутатів від загального складу ради; не пізніш як на другій сесії
затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про
постійні комісії ради» (частини перша, дванадцята, чотирнадцята статі 46
«Сесія ради»);
- «виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради
вирішуються такі питання: затвердження статуту територіальної громади;
затвердження регламенту ради; утворення і ліквідація постійних та інших
комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій» (пункти
48, 1 та 2 частини першої статті 26 «Виключна компетенція сільських,
селищних, міських рад»;
- «постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її
депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які
належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її
виконавчого комітету» (частина перша статті 47 «Постійні комісії ради»);
- «сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет
відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях»
(частина третя статті 12 «Сільський, селищний, міський голова»;
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- «міський голова: підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і
головує на пленарних засіданнях ради» (пункти 3 та 8 частини четвертої статті
42 «Повноваження сільського, селищного, міського голови»);
- «секретар сільської, селищної, міської ради: веде засідання ради та
підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46
цього Закону; організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на
розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до
Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;
забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення,
організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради
відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації",
забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є
регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі
здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення
радою регуляторної діяльності» (пункти 3-5 частини третьої статті 50
«Секретар сільської, селищної, міської ради») [132].
Також низка важливих у контексті цього дослідження положень
міститься у статті 59 «Акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування», наприклад, щодо того, що «рада в межах своїх повноважень
приймає нормативні та інші акти у формі рішень» [132].
Спеціальні положення про розробку статутів територіальних громад у
Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» відсутні, а положення про їх
прийняття зосереджено у статті 19 «Статут територіальної громади села,
селища, міста». Вони вже цитувались у нашому дослідженні, а тому варто
лише нагадати, що перша частина цієї статті закріплює можливість прийняття
статутів територіальних громад у цілому та статутів територіальних громад
міст зокрема, друга - містить вимогу щодо їх державної реєстрації, а третя –
встановлює підстави для відмови у такій реєстрації.
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Отже, положення Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо
розробки та прийняття статутів територіальних громад у цілому та статутів
територіальних громад міст зокрема потребують свого удосконалення. При
здійсненні розробки відповідних пропозицій варто брати до уваги, що Закон
«Про місцеве самоврядування в Україні» фактично регламентує питання,
пов’язані зі скликанням сесій міських рад, залишаючи усі інші питання
(проведення сесій міських рад, прийняття рішень міських рад) для
врегулювання регламентом міської ради.
Вибудовуючи доктринальне підґрунтя для подальшого удосконалення
нормативної регламентації розробки та прийняття статутів територіальних
громад міст, слід виходити з того, що процес розробки та прийняття цих
статутів належить до числа юридичних процесів.
Д.М. Бахрах і В.Г. Татарян узагальнили, що «юридичний процес
характеризується наступними ознаками:
- це свідома, цілеспрямована діяльність;
- вона передбачає реалізацію владних повноважень суб'єктами публічної
влади;
- вона полягає в послідовному здійсненні ряду передбачених правом дій
(процесуальних дій);
- вона запрограмована на досягнення певного юридичного результату,
рішення індивідуально-конкретних справ (<…> прийняття закону <…> і ін.);
- вона документується: проміжні і остаточні підсумки процесу
відображаються в офіційних документах;
- вона здійснюється у процесуальній формі, тобто має місце розгорнута
детальна регламентація цієї діяльності юридичними нормами. Ці норми
регулюють процесуальний режим владної діяльності, вирішення конкретних
справ - різновид правових режимів [21, с. 305-306].
Остання теза Д.М. Бахраха і В.Г. Татаряна привертає увагу до
сформульованої у нашому дослідженні гіпотези щодо необхідності більш
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детальної

регламентації

процесу

розробки

та

прийняття

статутів

територіальних громад на загальнодержавному рівні.
У контексті належності правотворчості до числа юридичних процесів
Д.В. Іванов зауважує, що «процедура створення правового акту розглядається
як процес проходження ним певних стадій в правотворчому органі» [53, с. 62],
і міські ради, які відповідно до чинного законодавства України приймають
статути територіальних громад міст, не є винятком з цього загального правила.
Слід враховувати зв'язок між правотворчою діяльністю органів
державної влади та органів місцевого самоврядування. Він полягає у тому, що
«правотворча

діяльність

органів

місцевого

самоврядування

виступає

складовою частиною загального правотворчого процесу в системі публічної
влади країни і безпосередньо пов'язана з реалізацією норм муніципального
законодавства. Аналіз правотворчої діяльності виконавчих і представницьких
органів муніципальної влади дозволяє виявити позитивні і негативні сторони
законів, що регулюють здійснення місцевого самоврядування» [53, с. 3]. Отже,
у випадку з місцевим самоврядуванням, правотворча діяльність (у тому числі
щодо розробки та прийняття статутів територіальних громад) не обмежується
лише аналізом впливу відповідних положень на суспільні процеси, що
відбуваються між членами територіальної громади, органами місцевого
самоврядування тощо. Необхідно брати до уваги і те, що місцеве
самоврядування здійснюється на території держави, а отже – вплив положень
статутів територіальних громад на суспільне життя не тільки на місцевому,
але й на державному рівні (понад усе – вплив цих положень на правове
регулювання місцевого самоврядування, гарантування прав людини і
громадянина).
Цікаві теоретичні розробки питань правотворчості містяться у працях
відомого українського фахівця з теорії права та держави В.В. Сухоноса.
Дослідник уважає, що «правотворчий процес - це процес створення норм
права. Він передбачає дотримання таких вимог:
1)

відповідність розвитку суспільних відносин,
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2)

урахування досвіду та існуючих традицій, рівня правової культури

населення,
3)

домінування правової доктрини,

4)

додержання правил законодавчої техніки, вимог нормативної

модельності,
5)

збереження лінійних зв'язків між правовими приписами в межах

нормативно-правового акта» [172, с. 449].
При застосуванні розробок В.В. Сухоноса щодо правотворчості у
цілому, до нормотворчості місцевих рад, коли йдеться про прийняття статутів
територіальних громад міст, слід застосувати наступні вимоги.
Перша

вимога

є

логічною

для

законотворчості,

але

потребує

коригування з огляду на прийняття саме статуту територіальної громади міста.
Варто підкреслити, що слід враховувати відповідність розвитку суспільних
відносин у частині сучасного (на момент розробки та прийняття статуту
територіальної громади міста) законодавства про місцеве самоврядування.
Мається на увазі як відсутність регламентації важливих питань місцевого
самоврядування на загальнодержавному рівні, так і стан відображення на
загальнодержавному

рівні

положень,

що

містяться

у

нещодавно

ратифікованих Україною муніципальних стандартах. За допомогою такого
аналізу можна виявляти прогалини, що можуть бути заповнені на статутному
рівні.
Друга вимога також є обов’язковою у разі, коли аналізується прийняття
статуту територіальної громади міста – йдеться про врахування особливостей
історії, сучасності тощо територіальної громади, а також адміністративнотериторіальної одиниці – міста, статут територіальної громади якого
розробляється та приймається. Відповідно до чинного законодавства України,
врахування таких особливостей є метою прийняття статуту територіальної
громади; інших цілей прийняття статуту територіальної громади Закон «Про
місцеве самоврядування в Україні» не містить. На наш погляд, це не мета, а

88
одне з завдань прийняття статутів територіальних громад у цілому та статутів
територіальних громад міст зокрема.
Справедливим є твердження про те, що «нормотворчий процес буде
ефективним, якщо будується з урахуванням таких вимог теорії управління, як
глибоке попереднє вивчення економічних, соціальних, культурних та інших
процесів життя регіону, що мають значення для тієї чи іншої норми» [173, с.
31]. Погоджуючись зі сформульованою тезою, варто підкреслити, що слід:
- сформулювати мету прийняття статутів територіальних громад у
цілому та статутів територіальних громад міст зокрема;
-

уважати

врахування

особливостей

історії,

сучасності

тощо

територіальної громади, а також адміністративно-територіальної одиниці –
міста, статут територіальної громади якого розробляється та приймається,
завданням (а не метою) статуту територіальної громади;
- сформулювати пропозиції щодо інших цілей статутів територіальних
громад міст.
Третя запропонована В.В. Сухоносом теза стосується домінування
правової доктрини. Слід підкреслити, що домінування правової доктрини
навряд чи є можливим у випадку з розробкою та прийняттям статутів
територіальних громад,

адже

основною

вимогою

до

їхнього

змісту

залишається відповідність актам чинного законодавства загальнодержавного
рівня.
Щодо четвертої тези В.В. Сухоноса слід пояснити, що модельних
статутів територіальних громад у цілому та статутів територіальних громад
міст на нормативному рівні поки що не закріплено. Також навряд чи доцільно
при розробки та прийнятті статутів територіальних громад міст дотримуватись
правил законодавчої техніки – адже вони розроблені для прийняття законів, як
витікає з їхнього найменування. Тим не менш, автор є прихильником
затвердження

модельного

статуту

територіальної

громади

міста

на

нормативному рівні, а у зв’язку зі справедливою пропозицією В.В. Сухоноса
щодо дотримання правил нормативної техніки такий модельний статут
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доцільно супроводити методичними рекомендаціями, до яких включити ті
правила нормотворчої техніки, які стануть у нагоді суб’єктам розробки та
прийняття статутів територіальних громад міст.
П’ята теза, сформульована В.В. Сухоносом, полягає у «збереженні
лінійних зв'язків між правовими приписами в межах нормативно-правового
акта. Варто зазначити, що вона є одним з випадків дотримання вимог
юридичної техніки при проектуванні будь-якого нормативно-правового акту, у
тому числі також і статуту територіальної громади міста. А тому навряд чи
доцільно виокремлювати цю вимогу.
Відомий фахівець з муніципального права О.С. Шугріна узагальнила,
що:
- правотворчий процес – це «врегульований нормативно-правовими
актами порядок здійснення правотворчої діяльності, що включає внесення до
правотворчого органу (винесення на референдум), розгляд, прийняття,
підписання, опублікування та набуття чинності нормативними правовими
актами;
-

будь-яка

правотворча

діяльність

здійснюється

в

особливій

процесуальній формі, яка представляє собою впорядковану систему стадій
діяльності» [195, с. 88].
В юридичній літературі висловлюються різні думки щодо стадійності як
правотворчого, так і нормотворчого процесу. Слід почати аналізувати їх від
загальних (які стосуються стадій нормотворчості у цілому) до спеціальних (які
стосуються стадій процесу розробки та прийняття актів органами місцевого
самоврядування, у т.ч. представницькими) та спеціалізованих (які стосуються
стадій процесу розробки та прийняття статутів територіальних громад).
Пропозиції загального характеру здебільшого зустрічаються у працях
фахівців з теорії права.
А.С. Піголкін визначає правотворчість як «форму державної діяльності,
спрямовану на створення правових норм, а також на їхнє подальше
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удосконалення, зміну чи відміну» [137, с. 307] та виокремлює наступні стадії
процесу правотворчості:
- попереднє формування державної волі (підготовка проекту);
- попередні роботи, що передують складанню тексту проекту;
- підготовка первинного тексту проекту;
- попереднє обговорення проекту;
- загальнонародне обговорення;
- кінцеве опрацювання та редагування проекту;
- діяльність правотворчого органу з розгляду та прийняття нормативного
акту
- офіціальне оприлюднення прийнятого акту [137, с. 309-321].
Слід підкреслити, що А.С. Піголкін приділяє надзвичайно багато уваги
поділу на стадії роботи, яка пов’язана з опрацюванням проекту правового
акту, який планується прийняти, що є основною перевагою сформульованої
ним пропозиції.
Ю.О.

Тихомиров

«правотворчість»

надав

більш

у порівнянні з

детальне

А.С.

визначення

Піголкіним

та

поняття

зазначив,

що

«правотворчістю є процес пізнання та оцінки правових потреб суспільства та
держави,

формування

та

прийняття

правових

актів

уповноваженими

суб’єктами в рамках відповідних процедур» [109, с. 398]. Це знайшло
відображення в тому, які саме стадії правотворчого процесу він виокремив:
«а) вивчення, аналіз суспільних явищ і процесів, встановлення потреби
правової регламентації;
б) визначення виду органів, суб’єктів, правомочних прийняти правові
рішення, та виду правового акту;
в) прийняття рішення про підготовку правового акту;
г) розробка концепції, ідеї, аналізу майбутнього акту;
д) підготовка проекту правового акту – розробником, робочою групою,
органом;
е) попередній розгляд правового акту;
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ж) громадське обговорення правового акту;
з) офіційний розгляд проекту акту відповідним органом з дотриманням
необхідних процедур;
і)

прийняття

правового

акту,

його

оформлення,

підписання,

опублікування, набуття законної сили» [109, с. 402].
Отже, так само як і А.С. Піголкін, Ю.О. Тихомиров приділив
надзвичайно багато уваги питанням підготовки проекту правового акту для
його подальшого розгляду та прийняття органом публічної влади.
О.В. Шмалій, аналізуючи нормотворчість органів публічної влади у
цілому, сформулювала пропозицію поділяти стадії нормотворчості на загальні
(це ті стадії, які присутні у правотворчості будь-якого органу публічної влади)
та спеціальні стадії (це ті стадії, які у процесі нормотворчості проходить не
кожний нормативно-правовий акт). На думку О.В. Шмалій, «до набору
загальних стадій входить:
- розробка проекту нормативного акта;
- затвердження нормативного акта;
- опублікування нормативного акта.
До числа спеціальних стадій відносяться:
- узгодження проекту нормативного акта,
- його експертиза
- державна реєстрація [188, с.307].
Варто відзначити, що до муніципального нормотворчого процесу
входять усі загальні та одна спеціальна стадія – адже поки що державна
реєстрація статутів територіальних громад міст в Україні є обов’язковою. Слід
нагадати, що у підрозділі 1.1 нашого дослідження було констатовано, що по
відношенню до нормотворчості органів місцевого самоврядування більш
широким є поняття «муніципальна нормотворчість», більш вузьким –
«муніципальний нормотворчій процес». Також у підрозділі 1.1. було
запропоновано погодитись з виокремленими О.Є. Гавришевим ознаками
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муніципальної нормотворчості та з визначенням поняття «муніципальний
нормотворчий процес», наданого В.Р. Барським.
У підрозділі 1.1 нашого дослідження було узагальнено, що під
правотворчістю слід розуміти прийняття правових актів, а під нормотворчістю
–

прийняття

нормативно-правових

актів.

Відповідно,

поняття

«правотворчість» та «нормотворчість» співвідносяться між собою як ціле та
частина. Слід підкреслити, що в юридичній літературі наявні і інші позиції з
цього питання, однак з ними важко погодитись, тому що їхні автори, як
правило, не вбачають різниці між «правотворчістю» та «нормотворчістю».
Наприклад, Є.В. Каменська сформулювала, що «в науці виділяють кілька
видів правотворчості:
- законотворчість;
-

підзаконна правотворчість;

-

нормотворчість органів місцевого самоврядування;

-

безпосередня правотворчість;

-

договірна правотворчість;

-

локальна правотворчість.

Всі ці види є і на регіональному рівні» [63, с. 27].
Автор ніяк не пояснює вибір для найменування окремого виду
правотворчості поняття «нормотворчість» чи «правотворчість», у зв’язку з
чим далеко не усі її пропозиції є зрозумілими. Наприклад, зрозуміло, чому
йдеться про «локальну правотворчість» - адже підприємства, установи,
організації не приймають нормативно-правових актів. Але не зовсім
обґрунтованим є вести мову про «підзаконну правотворчість».
До викладених при оцінці доктринальної розробки цього питання
узагальнень варто додати і такі, які можуть бути корисними при їхньому
застосуванні за аналогією, розробки Є.В. Каменської щодо регіональної
правотворчості.
По-перше, вона визначила поняття «регіональна правотворчість»,
надавши дефініцію, яка представляє собою перелік ознак поняття. Так, Є.В.

93
Каменська зазначила: «регіональна правотворчість - це організаційно
оформлена діяльність регіональних компетентних суб'єктів права (державних і
недержавних) з встановлення (створення, зміни, скасування) правових норм
або визнання таких, що склалися в суспільстві правил поведінки, заснована на
пізнанні об'єктивних потреб населення регіону, компромісі між інтересами
різних верств, груп суспільства, спрямована на досягнення максимально
ефективних

результатів

в

регульованій

сфері

суспільних

відносин,

раціональне використання всіх можливостей регіону» [63, с. 26].
При розробці та прийнятті статутів територіальних громад міст варто
звернути увагу на такі наведені Є.В. Каменською характерні риси регіональної
нормотворчості:
необхідність не тільки створення, зміни, скасування, правових

-

норм, але й визнання таких, що склалися в суспільстві, правил поведінки;
вагомість виявлення об'єктивних потреб населення територіальної

громади;
-

важливість компромісів між інтересами різних верств, груп

суспільства (наприклад, для територіальних громад тих адміністративнотериторіальних

одиниць,

які

розвивають

сферу

туристичних

послуг,

нагальним є балансування розбудови цієї сфери та промисловості);
-

раціональне використання всіх можливостей адміністративно-

територіальної одиниці, статут територіальної громади якої приймається.
По-друге,

Є.В.

співвідношення

Каменська

понять

звернула

«регіональна

увагу

на

правотворча

визначення
процедура»

та
та

«регіональний правотворчий процес». Її напрацювання, знов-таки, можуть
бути

застосовані

при

дослідженні

розробки

та

прийняття

статутів

територіальних громад міст за аналогією.
Є.В.Каменська запропонувала уважати, що:
- «під регіональною правотворчою процедурою розуміється нормативно
встановлений алгоритм здійснення певними регіональними суб'єктами права
юридично значимих дій по формуванню правових норм;
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- категорія «правотворчий процес» є складовою частиною правотворчої
процедури.

Правотворчий

процес

-

це

процес

технології створення

нормативного правового акта, що складається з послідовних операцій, в
результаті здійснення яких до правової системи вливається новий офіційно
діючий нормативний правовий акт» [63, с. 75-76].
Варто

цілком

погодитись

з

авторськими

міркуваннями

щодо

співвідношення понять «процес» та «процедура». Зауваження з приводу того,
що Є.В. Каменська недостатньо уваги приділяє розмежуванню понять
«нормотворчість» та «правотворчість», наводились вище у цьому підрозділі.
Особливу увагу привертає те, що Є.В. Каменська при визначенні
поняття «правотворчий процес» акцентує увагу саме на «створенні», а не на
«прийнятті» нормативно-правового акту (так само, як і А.С. Піголкін, і В.В.
Сухонос). На нашу думку, це свідчить про важливість, яку автор надає
розробці проекту нормативно-правового акту.
Нарешті, перед аналізом стадій муніципального процесу важливо взяти
до уваги характер правотворчості органів місцевого самоврядування. О.С.
Шугріна

узагальнила:

«незважаючи

на

те,

що

органи

місцевого

самоврядування не входять до системи органів державної влади, місцева
нормотворчість представляє собою різновид правотворчості, причому мова
йде про делеговану чи санкціоновану правотворчість» [196, с. 9]. Слід
погодитись з цим узагальненням та додати, що у випадку зі статутами
територіальних громад, у тому числі територіальних громад міст, йдеться не
про делеговану, а про санкціоновану нормотворчість.
Дослідження спеціальних розробок з аналізованого цього питання
(тобто, розробок, присвячених правотворчості на місцевому рівні) слід почати
з того, що, вивчаючи нормотворчий (в деяких працях – правотворчий) процес
органів місцевого самоврядування, вчені виокремлюють щонайменше чотири
його стадії.
І.В. Гранкін зауважив, що «нормотворчий процес на муніципальному
рівні складається з чотирьох стадій:
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- планування;
- розробка проектів муніципальних правових актів;
- публічні обговорення муніципальних правових актів;
- забезпечення вступу в силу муніципального правового акту шляхом
його офіційного опублікування (оприлюднення)» [36, с. 271].
Слід зазначити, що три з чотирьох стадій, наведених І.В. Гранкіним,
стосуються розробки місцевого нормативно-правового акту, і лише остання –
його прийняття.
З наявністю чотирьох стадій нормотворчого процесу на місцевому рівні
погоджується й М.В. Постовий. Він пише: «процес прийняття нормативного
правового акту органом місцевого самоврядування або посадовою особою
місцевого самоврядування можна розділити на чотири стадії:
- вивчення питання про необхідність прийняття рішення;
- підготовка концепції обґрунтувань і самого проекту рішень;
- обговорення і прийняття рішення;
- доведення рішення до відома виконавців та громадян, які проживають
в межах муніципального утворення» [124, с. 305].
Порівнюючи дві вищенаведені пропозиції, можна дійти висновку, що
вони є дуже подібними одна до одної. Так само як і І.В. Гранкін, М.В.
Постовий пропонує приділити розробці проекту місцевого нормативноправового акту значно більше стадій, ніж його прийняттю (фактично, 2,5
стадій стосуються опрацювання проекту, а 1,5 стадій – його прийняттю та
діям, що відбуваються після прийняття).
Аналогічний баланс між кількістю стадій розробки та стадій прийняття
та послідуючих стадій притаманний і напрацюванням М.О. Петришиної.
Аналізуючи

стадійність

нормотворчого

процесу в

органах місцевого

самоврядування, вона виокремлює такі стадії:
«1) ініціювання необхідності розробки й прийняття нормативного
правового

акта

регулювання);

(визначення

предмету,

постановка

цілі

правового
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2) прийняття рішення про підготовку проекту нормативного акта;
3) розробка проекту акта;
4) попередній розгляд проекту акта;
5) офіційний розгляд радою проекту акта із дотриманням установлених
процедур;
6)

прийняття

нормативного

правового

акта,

його

оформлення,

опублікування, набрання чинності» [115, с. 6].
Отже, М.О. Петришина уважає за доцільне присвятити розробці проекту
нормативно-правового акту п’ять з шості стадій нормотворчого процесу. Це
свідчить про надзвичайну увагу до якості нормативно-правових актів.
Конкретизуючи стадії нормотворчого процесу для представницьких
органів

місцевого

самоврядування,

Д.В.

Іванов

наводить

найбільш

збалансований з числа наведених вище перелік стадій, а саме він виокремлює:
- «стадію правотворчої ініціативи;
- підготовку та обговорення проекту нормативного акту;
- прийняття рішення по проекту нормативного акту;
- доведення нормативного акту до адресатів і вступ в силу» [53, с. 62].
У цьому переліку половина стадій присвячена розробці проекту
нормативно-правового акту, а половина – його прийняттю.
Д.В. Іванов оминає увагою першу виокремлену І.В. Гранкіним та М.В.
Постовим стадію (відповідно «планування» та «вивчення питання про
необхідність прийняття рішення»). У цілому з цим можна дискутувати, але,
коли йдеться про статути територіальних громад, у т.ч. територіальних громад
міст, навряд чи є якісь переваги відсутності таких актів. А тому можна
погодитись з напрацюваннями Д.В. Іванова у контексті дослідження стадій
нормотворчого процесу щодо статутів територіальних громад, у т.ч.
територіальних громад міст.
В.Р. Барський змоделював «стадійність муніципального нормотворчого
процесу … шляхом її рубрикації по п’яти пунктах, кожен з яких включає або
одну однойменну стадію, або декілька різнойменних стадій:
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1) підготовка проекту нормативно-правового акту (визначення предмета
регулювання, підготовка тексту, розробка концепції);
2) офіційне внесення проекту нормативно-правового акту до місцевої
ради;
3) проходження проекту нормативно-правового акту в місцевій раді
(попереднє обговорення проекту в постійній комісії; обговорення проекту на
пленарному засіданні; прийняття рішення за проектом);
4)

промульгація

нормативно-правового

акту

(підписання

уповноваженою особою; присвоєння реєстраційного номера);
5) офіційне оприлюднення нормативно-правового акту» [14, с. 7].
У переліку В.Р. Барського у контексті дослідження стадій прийняття
статутів територіальних громад, у т.ч. територіальних громад міст, викликає
заперечення виокремлення стадії промульгації нормативно-правового акту.
В.Р. Барський конкретизує зміст цієї стадії як «підписання уповноваженою
особою;

присвоєння

реєстраційного

номера»,

але

щодо

статутів

територіальних громад він означає державну реєстрацію цього акту. Наразі,
враховуючи ідеологію поточного етапу муніципальної реформи, слід
скасувати державну реєстрацію статутів територіальних громад, а тому
виокремлення цієї стадії вбачається недоцільним. З цієї точки зору більш
привабливою є пропозиція М.О. Петришиної, наведеної вище. Також у
пропозиції М.О. Петришиної у контексті її порівняння з напрацюваннями В.Р.
Барського, привертає увагу виважений підхід до того, щоб включати
прийняття нормативного правового акту, його оформлення, опублікування,
набрання чинності до складу одної, а не кількох стадій нормотворчого
процесу. Слід підкреслити, що включення цих складових до різних стадій є
виправданим,

коли йдеться

про більш

складний та

формалізований

законодавчий процес, але не про нормотворчий процес на місцевому рівні,
навіть при прийнятті такого важливого акту, як статут територіальної громади.
У контексті дослідження статутів територіальних громад міст не слід забувати
і про необхідність їхньої державної реєстрації.
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Переходячи до розгляду спеціалізованих положень з аналізованого
питання (тобто, пропозицій тих вчених, які досліджували особливості стадій
нормотворчого процесу щодо статутів територіальних громад), варто
зауважити: наразі в українській юридичній літературі не існує таких розробок
спеціально для територіальних громад міст у цілому. В рамках підготовки
регламентів міських рад та / або статутів територіальних громад окремих міст
подібні розробки зустрічаються (М.П. Орзіха, О.С. Орловського щодо статуту
територіальної

громади

м.

Одеси,

територіальної

громади

м.

Харкова,

П.М.

Любченка

щодо

статуту

Батанова

щодо

статуту

О.В.

територіальної громади м. Київ, м. Маріуполь тощо). Але узагальнених
пропозицій для міських територіальних громад у цілому поки що не
сформульовано – зокрема, дослідники, що приділяли певну увагу статутам
територіальних громад міст (І.В. Ідесіс, О.С. Мельничук) не виокремлювали
стадій нормотворчого процесу щодо статутів територіальних громад міст.
Н.О. Чудик у своєму дисертаційному дослідженні на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук на тему «Статут територіальної громади
як джерело конституційного права Україні» приділила певну увагу цьому
питанню у підрозділі 2.2. «Процесуальні аспекти статутної нормотворчості у
місцевому самоврядуванні». Так, Н.О. Чудик сформулювала, що «сукупність
муніципальних процесуальних норм, які регулюють порядок реалізації
функцій і повноважень зазначених суб’єктів, складає муніципальний процес, а
процесуальних норм, які регулюють відносини, пов’язані із розробкою,
прийняттям, введенням в дію, реалізацією статуту територіальної громади –
муніципальний статутний процес» [186, с. 109-110].
Що ж до стадій цього процесу, то слід резюмувати: Н.О. Чудик не надає
чіткого їх переліку у своєму дослідженні. Відповідний перелік відсутній у
загальних висновках до дисертації, а також у висновках до Розділу 2. Зі змісту
підпункту 2.2. випливає, що Н.О. Чудик виокремлює такі етапи та стадії
(дослідниця інколи веде мову про етапи, а інколи – про стадії):
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- етап розробки проекту статуту територіальної громади, який звичайно
складається з правотворчої ініціативи, розгляду проектів, що надійшли,
пропозицій і попереднього обговорення проекту статуту;
- стадію розробки концепції статуту;
- етап внесення проекту статуту на розгляд місцевої ради і його
прийняття [186, с. 109-126].
Очевидно, що цим напрацюванням бракує послідовності. Дещо
компенсує таке викладення матеріалу той факт, що Н.О. Чудик в
аналізованому підрозділі 2.2 своєї дисертації приділяє надзвичайно детальну
увагу коментуванню праці Ю. Сурмінима, який здійснив «огляд типового
перебігу етапів розроблення проекту статуту». Однак, коментуючи виділені
цим автором 11 етапів розроблення проекту статуту, вона ніяк не висловлює
свою точку зору щодо того, чи поділяє його погляди у цілому.
Також наприкінці підрозділу 2.2 свого дисертаційного дослідження Н.О.
Чудик зауважує, що уважає за необхідне відрізняти процедуру прийняття
статуту від процедури реєстрації статуту і його публікації (обнародування)
[186, с. 126].
Нарешті, слід звернути увагу на розробки С.І. Чащиної. Вона зазначила,
що «основними стадіями нормотворчого процесу при прийнятті статуту
муніципального утворення (внесення в нього змін і доповнень) є:
- правотворча ініціатива щодо внесення проекту статуту муніципального
утворення (змін і доповнень);
- розгляд проекту статуту (проектів рішень про внесення змін і
доповнень до статуту) і порядок їх прийняття;
- державна реєстрація;
- вступ статуту <…> в силу» [183, с. 93-94].
Попри наявність такої стадії, як державна реєстрація (зауваження щодо
цього викладено вище), увагу привертає універсальність її пропозицій – вони
охоплюють як прийняття статуту територіальної громади, так і внесення до
нього змін та доповнень (що відбувається частіше, ніж власне прийняття).
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Слід скористатись цим досвідом при формулюванні стадій нормотворчого
процесу щодо статутів територіальних громад міст.
Традиційно відмітимо збалансованість авторських пропозицій щодо
стадійності аналізованого процесу – половина стадій (дві) представляють
собою стадії розробки статуту територіальної громади, половина стадій (також
дві) – стадії прийняття статуту територіальної громади.
При дослідженні стадійності процесу розробки та прийняття статутів
територіальних громад міст на особливу увагу заслуговують спроби
угрупування стадій відповідного процесу.
Прикладом загальної пропозиції щодо такого угрупування є розробки
В.В. Сухоноса, який запропонував уважати, що «правотворчий процес містить
три етапи:
1)

допроектний - етап виявлення потреб у правовому регулюванні та

наявність об'єктивних умов створення припису, формування юридичного
мотиву,
2)

прийняття рішення про підготовку проекту акта, попередній

розгляд проекту, його обговорення та доопрацювання,
3)

прийняття проекту акта, його підписання та оприлюднення» [172,

с. 449].
Кожен з етапів В.В. Сухонос запропонував розглядати як сукупність
стадій, що його складають.
Прикладом спеціальних розробок угрупування стадій нормотворчості
може виступати пропозиція Н.А. Антонової щодо виокремлення стадій
нормотворчості органів місцевого самоврядування, у т.ч. представницьких,
більш ґрунтовно. Пропонуючи виділяти не тільки обов’язкові, але й
факультативні

стадії,

Н.А.

муніципальної

правотворчості,

Антонова
статусу

зауважила,
її

що

суб'єктів

«особливості
дозволяють

в

правотворчому процесі муніципальних утворень виділити обов'язкові і
факультативні стадії. Так, до обов'язкових стадій правотворчого процесу,
здійснюваного органами місцевого самоврядування можна віднести:
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- підготовчу «передпроектну» стадію;
- розробку проекту;
- внесення проекту до органу місцевого самоврядування;
- розгляд та прийняття акту;
- його опублікування» [3, с.155].
Слід звернути увагу на співвідношення кількості стадій, які присвячені
розробці проекту нормативно-правового акту (фактично, це перші три стадії
повністю та частково – також і четверта стадія), та кількості стадій, які
присвячені прийняттю нормативно-правового акту (частково четверта стадія, а
також п’ята стадія). Міркування щодо стадії, яку Н.А. Антонова пропонує
іменувати як «підготовча «передпроектна» стадія», у контексті статутів
територіальних громад міст висловлювались вище.
На думку Н.А. Антонової, до числа стадій «факультативних слід
відносити <…> стадію обговорення проекту нормативного правового акту
населенням у формі публічних слухань або опитування громадян. Незважаючи
на те, що в ряді випадків публічні слухання по проектам муніципальних актів
проводяться відповідно до вимог закону обов'язково, все ж цю стадію можна
розглядати, як факультативну, оскільки проведення публічних слухань або
опитування громадян щодо проектів інших муніципальних актів залежить від
волевиявлення суб'єктів місцевого самоврядування» [3, с.155].
Щодо

запропонованої

факультативної

стадії

варто

підкреслити:

обговорення проекту нормативного правового акту населенням у формі
публічних слухань або опитування громадян може бути складовою такої
обов’язкової стадії, як розробка проекту, або відбуватись під час такої
обов’язкової стадії,

як розгляд

та прийняття

акту.

Отже,

доцільно

дотримуватись більш традиційних переліків стадій нормотворчого процесу, у
тому числі з числа наведених вище пропозицій.
Н.А. Антонова угруповує стадії у залежності від їх обов’язковості, однак
такий підхід поки що не знайшов поширення в юридичній літературі. Більш
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популярним залишається підхід, відповідно до якого стадії угруповуються в
рамках етапів правотворчості.
Так, відомий фахівець з муніципального права К.С.Шугріна першим
етапом правотворчого муніципального процесу вважає розробку проектів
муніципальних правових актів і внесення ї до відповідного органу місцевого
самоврядування чи посадовій особі [195, с. 88] (автор зауважує, що «під
правотворчою ініціативою розуміється офіційне внесення правомочним
суб’єктом до представницького органу місцевого самоврядування проекту
нормативного правового акту, що тягне обов’язок представницького органу
місцевого самоврядування розглянути та прийняти або відхилити його» [195,
с. 88]).
На думку К.С. Шугріної, «другий етап – обговорення і прийняття
муніципальних правових актів, третій етап – опублікування (оприлюднення) і
набуття чинності муніципальними правовими актами, четвертий етап –
контроль за виконанням і скасування муніципальних правових актів чи
призупинення їхньої дії» [195, с. 89]. Варто підкреслити нетиповість
четвертого етапу (стадії) з точки зору відсутності такої думки у науковій
літературі, а також наголосити: очевидно, що автор застосовує поняття «етап»
та «стадія» як синоніми.
С.В. Арбузов також уважає поняття «етап» та «стадія» синонімічними.
Він сформулював, що «до основних етапів підготовки, прийняття та набуття
чинності статутом належать: нормотворча ініціатива; розгляд таких, що
надійшли, проектів і пропозицій компетентним органом, підготовка проекту
статуту і його попереднє обговорення; внесення проекту статуту на розгляд і
його прийняття; реєстрація статуту; опублікування статуту» [4, с. 9].
Слід підкреслити, що дослідники інколи вчені вбачають різницю між
«етапом» та «стадією» по відношенню до правотворчого процесу.
Так, В.В. Сухонос веде мову про «етапи», а не про «стадії». Кожен з
етапів він «розбиває» на стадії, - крім допроектного етапу. Щодо цього етапу
він сформулював: «у суспільстві виявляється потреба у врегулюванні на
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законодавчому рівні нормами права соціальної проблеми. Наприклад,
сучасний етап адміністративної реформи передбачає прийняття в Україні
Кодексу основних правил поведінки державного службовця» [172, с. 449]. На
думку В.В. Сухоноса, другий етап слід іменувати «проектним», а третій –
«етапом прийняття норми права» [172, с. 450]. При цьому залишається
незрозумілим, чому йдеться про прийняття «норми права», а не «правового
акту».
Одна з найбільш лаконічних пропозицій щодо цього питання належить
авторству І.О. Зайцевої. Розглядаючи процес розробки та прийняття статутів
територіальних громад, вона пропонує виокремлювати «три етапи статутної
нормотворчої процедури:
- перший етап – розробка проекту статуту;
- другий етап – прийняття статуту;
- третій – набуття чинності статутом» [46, с. 78].
Навряд чи можна погодитись з тим, щоб вести мову про «етапи», а не
про «стадії» статутної нормотворчості. Так само як викликає зауваження
іменування статутного нормотворчого процесу «процедурою». Він є саме
«процесом», адже складається з сукупності стадій.
Слід зазначити, що у своїх працях І.О. Зайцева приділяє значно більше
уваги обґрунтуванню важливості удосконалення статутної нормотворчості,
ніж конкретним пропозиціям з цього питання. Зокрема, слід погодитись з її
висновком про те, що «у сучасних умовах статутна нормотворчість у
місцевому самоврядуванні потребує оптимізації та інтенсифікації. Свого
удосконалення потребує законодавство, що регулює відносини, які виникають
у процесі статутної нормотворчості у місцевому самоврядуванні, з точки зору
регламентації правосуб’єктності територіальних громад, органів та посадових
осіб місцевого самоврядування, інших учасників муніципального статутного
процесу, закріплення його стадій, визначення предметно-функціональної
спрямованості статутів територіальних громад» [44, с. 198].
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З точки зору нашого дослідження найбільш привабливою позицією
щодо співвідношення етапів та стадій нормотворчого процесу є позиція,
висловлена І.Ю. Кузьменко при дослідженні конституційної правотворчості.
На думку І.Ю. Кузьменко, «конституційна правотворчість постає у вигляді
цілеспрямованого, свідомого процесу, що проходить за встановленою
процедурою, яка складається з декількох етапів:
1. складання проекту нормативного акта: прийняття рішення про
розробку проекту акта відповідно до назрілої, на думку ініціатора, потребою в
правовому регулюванні, підготовка проекту, його обговорення, узгодження і
доопрацювання;
2. прийняття нормативного акта: внесення проекту нормативного акта,
безпосереднє його обговорення, власне прийняття і опублікування» [81, с. 10].
Слід

підтримати

пропозицію

поділяти

роботу

над

статутом

територіальної громади міста на два етапи, кожен з яких складається з певного
переліку стадій, та застосувати його для нашого дослідження. Оптимальність
такого підходу полягає у тому, що

напрями удосконалення розробки та

прийняття проекту статуту територіальної громади українського міста у
матеріальному вимірі пов’язані з етапом проектування статутів, у той час як
напрями удосконалення розробки та прийняття статуту територіальної
громади у процесуальному вимірі пов’язані з тими стадіями нормотворчого
процесу, які вчені пропонують розміщувати після стадії проектування –
обговорення, прийняття, державна реєстрація тощо.
Резюмуючи, зазначимо: на підставі аналізу розробок, наявних в
юридичній літературі з питання кількості та переліку стадій нормотворчого
процесу органів місцевого самоврядування, слід виокремлювати два етапи
правотворчого процесу щодо статутів територіальних громад міст:
1) розробка статутів територіальних громад міст;
2) прийняття статутів територіальних громад міст.
Виокремлення цих етапів аналізованого процесу не перешкоджає
виокремленню стадій цього ж процесу. Слід погодитись з думкою вчених
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щодо того, що «правотворчий процес, як і будь-який процес, складається з
ряду взаємозалежних

<…> стадій. Вони можуть бути чітко виражені або

тільки матися на увазі. Виділення стадій залежить від виду, типу прийнятого
акту. Як правило, чітко виділяються стадії правотворчого процесу при
прийнятті правових актів з найбільш важливих питань місцевого значення.
Наприклад, приймаючи статут муніципального утворення, представницький
орган неодмінно повинен провести підготовчу роботу по створенню проекту,
далі винести підготовлений проект статуту на публічні слухання, потім
прийняти, зареєструвати статут, нарешті, публікувати даний акт» [3, с. 150].
Етап розробки статутів територіальних громад міст складається з
наступних стадій:
- розробка концепції статуту територіальної громади міста;
- розробка проекту статуту територіальної громади міста;
- внесення проекту статуту до міської ради суб’єктом правотворчої
ініціативи.
Етап прийняття статутів територіальних громад міст складається з
наступних стадій:
- обговорення та розгляд проекту статуту;
- прийняття статуту міською радою;
- державна реєстрація статуту територіальної громади міста;
- оприлюднення статуту територіальної громади міста.
Ці етапи та стадії за аналогією можуть бути застосовані при внесенні
змін та доповнень до статутів територіальних громад українських міст.
Висновки до Розділу 1.

1.

На

підставі

аналізу

історіографії

досліджень

проблем

муніципального права, у тому числі муніципальної статутної нормотворчості,
виявлено два підходи до викладення отриманих матеріалів у працях
українських вчених. Автором запропоновано іменувати їх «хронологічний
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підхід» (він полягає у тому, що огляд літератури проводиться відповідно до
дати видання аналізованих праць) та «сутнісний підхід» (він полягає у тому,
що огляд літератури проводиться відповідно до того, які праці у конкретному
дослідженні застосовувалися найчастіше, стали у нагоді найбільше).
2.

При дослідженні проблем муніципального права, у тому числі

муніципальної статутної нормотворчості, запропоновано застосувати підхід,
який поки що не знайшов свого відображення у працях дослідників
муніципального права – «географічний підхід», який полягає в комплексному
аналізі напрацювань

представників

київської,

львівської,

одеської та

харківської українських муніципальних юридичних шкіл.
3.

Найбільш подібними до обраної теми дослідження є дисертація на

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук І.В. Ідесіс на тему
«Статути територіальних громад українських міст: проблеми теорії та
практики» (2016 р.). Узагальнено, що І.В. Ідесіс зосередилась на дослідженні
норм матеріального права, пов’язаними зі статутами територіальних громад
міст. З числа процесуальних норм, що регламентують питання розробки та
прийняття статутів територіальних громад міст, авторка лише висловила свою
думку з питання державної реєстрації статутів територіальних громад міст.
4.

При проведенні дослідження розробки та прийняття статутів

територіальних громад в українських містах стали у нагоді дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук В. Р. Барського на
тему „Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в
Україні” (2006 рік) та М. О. Петришиної на тему „Нормотворча діяльність в
органах місцевого самоврядування в Україні” (2010 рік). Предмет дослідження
цих авторів є більш широким, ніж предмет нашого дослідження. Крім того, ці
автори не приділяли увагу теоретичним та практичним питанням розробки та
прийняття статутів територіальних громад у цілому та статутів територіальних
громад міст зокрема. Аналогічне зауваження можна адресувати дисертаціям
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Н.А. Антонової на
тему «Правотворчість органів місцевого самоврядування» (2009 рік) та
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О.Є. Гавришева

на

тему «Муніципальна

правотворчість

у Російської

Федерації» (2004 рік). Крім того, ці роботи ґрунтуються не на законодавстві та
муніципальній практиці України.
5.

Вагому

частину

доктринального

підґрунтя

для

нашого

дослідження складають також дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук: а) І. О. Зайцевої «Конституційно-правове
забезпечення статутної нормотворчості у місцевому самоврядуванні в
Україні» (однак, вона не присвячена статутам територіальних громад міст, та
мала предметом свого дослідження статутну нормотворчість у місцевому
самоврядуванні та її конституційно-правове забезпечення в Україні); б) Н. О.
Чудик „Статут територіальної громади як джерело конституційного права
України” (однак, автор майже не аналізувала процесуальні проблеми).
6.

Отримала подальшу аргументацію теза про справедливість

застосування по відношенню до поняття «статут територіальної громади
міста» такого виду формулювання визначення, як «дефініція через окремі
ознаки».
Сформульовано, що статут територіальної громади міста
кодифікований

нормативно-правовий

акт

– це

установчо-муніципального

характеру, який приймається міською радою та закріплює порядок створення
та функціонування органів міського самоврядування, процедури застосування
форм

безпосередньої

демократії,

інші

не

врегламентовані

на

загальнодержавному рівні положення про міське самоврядування.
Запропоновано до числа сутнісних ознак статутів територіальних громад
міст в Україні, які у сукупності й розкривають важливість та значущість цих
нормативно-правових актів, відносити: а) установчо-муніципальний характер,
який полягає у можливості закріплення у статутах положень про створення
органів публічної влади, внесення змін та доповнень до їхньої системи; б)
прийняття статуту територіальної громади міста міською радою (а також
внесення до нього змін та доповнень); в) належність статутів територіальних
громад міст до числа кодифікованих нормативно-правових актів; г)
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відсутність у статутах територіальних громад міст прямого цитування
положень законів України.
7.

Дістала подальшої аргументації теза про те, що «установчий

характер» як ознака нормативно-правового акту (у тому числі, статуту
територіальної громади міста) має дві складові: а) встановлення системи
органів публічної влади на певній території; б) основа міської нормотворчості.
8.

Сформульовано пропозицію уважати, що статутам територіальних

громад міст притаманна

не

«вторинна

установчість», а

«установчо-

муніципальний характер».
9.

Отримала подальшу аргументацію теза про доцільність прийняття

статуту,

внесення до нього змін та доповнень міською радою як

представницьким

органом

місцевого

самоврядування

(на

узагальнення практики України та зарубіжних країн; б)

підставі: а)
необхідності

залучення до проектування статуту фахівців, враховуючи його муніципальноустановчий характер; в) належність статутів міських громад до числа
кодифікованих актів, що утруднює їх прийняття на міському референдумі; г)
відсутності можливості проведення міських референдумів відповідно до
чинного законодавства станом на 1 січня 2020 року; д) віднесення Законом
«Про місцеве самоврядування в Україні» прийняття статутів територіальних
громад до числа питань, які вирішуються виключно на пленарних засіданнях
місцевої ради.
10.

Отримала подальшу аргументацію теза про те, що статуту

територіальної громади міста притаманна така сама юридична сила, як і іншим
рішенням міських рад.
11.

Обґрунтовано

нормативно-правових

відсутність

актів

необхідності

загальнодержавного

повторів
рівня

у

положень
статутах

територіальних громад міст з огляду на: а) необхідність постійного
узгодження положень статутів з положеннями чинного законодавства у разі
внесення змін та доповнень до відповідних законів; б) можливу правову
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дезорієнтацію пересічних членів територіальної громади міста, які не є
фахівцями з правознавства, у разі, якщо у статуті містяться застарілі норми.
12.

Висунуто

тезу

щодо

відсутності

необхідності

у

статутах

територіальних громад для тих міст, щодо яких прийнято закон про
особливості місцевого самоврядування у конкретному місті. Справедливість
цього твердження проілюстрована на прикладі аналізу змісту Закону «Про
столицю України - місто-герой Київ» та чинного Статуту територіальної
громади цього міста. Зокрема: а) порівняння загальних положень Закону «Про
столицю України - місто-герой Київ» та Статуту територіальної громади міста
Києва надає підстави сформулювати: різниця між Законом та Статутом у цій
частині є мінімальною. Статут територіальної громади міста Києва є дещо
детальнішим, але такий рівень деталізації (перелік пам’ятних дат, містпобратимів, відзнак та почесних звань територіальної громади) є допустимим і
для законів України. Закон «Про столицю України - місто-герой Київ» не буде
перевантаженим, якщо включити ці положення до нього; б) порівняння
положень про здійснення міського самоврядування Закону «Про столицю
України - місто-герой Київ» та Статуту територіальної громади міста Києва
надає підстави сформулювати: різниця між Законом та Статутом у цій частині
обґрунтована вимогами чинного законодавства та логікою викладення
правового матеріалу. Закон регламентує організацію публічної влади у місті
Києві у цілому (не тільки місцевого самоврядування, але й місцевих органів
виконавчої влади), а тому є більш лаконічним у частині питань прямого
народовладдя, ніж Статут; в) у порівнянні зі Статутом, Закон є більш
лаконічним з точки зору деталізації питань правової, організаційної та
фінансової самостійності місцевого самоврядування, - однак, не набагато
більш лаконічним.
13.

Сформульовано, що вимога відсутності статутів у територіальних

громад тих міст, щодо яких прийнято закон про особливості місцевого
самоврядування у ньому, може уважатися порушенням принципу рівності.
Однак, по-перше, таке порушення не буде частим (станом на 1 січня 2020
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року лише одна територіальна громада міста має як свій Статут, так і Закон
України, у якому закріплені особливості міського самоврядування). По-друге,
виключення з принципу рівності матиме наслідком оптимізацію правової
регламентації здійснення публічної влади у конкретному міському населеному
пункті.
14.

Запропоновано закріпити у Законі «Про місцеве самоврядування в

Україні», що за наявності закону про статус конкретного міста, територіальна
громада такого міста не наділяється правом прийняття статуту. Таким чином,
матимуть місце певні обмеження членів територіальної громади міста у праві
на участь у здійсненні місцевого самоврядування, що обумовлюються
особливим статусом міста.
15.

Сформульована пропозиція закріпити у Законі «Про місцеве

самоврядування в Україні» перелік питань, які підлягають обов’язковій
регламентації у статуті територіальної громади. Запропоновано:
- виключити з цього Закону частину третю статті 8, частину другу статті
9, частину четверту статті 10 та частину четверту статті 13;
- викласти частину другу статті 19 «Статут територіальної громади села,
селища, міста» у наступній редакції:
«2. Статут територіальної громади села, селища, міста має містити
положення про:
- історичні, культурні, інші особливості адміністративно-територіальної
одиниці, статут територіальної громади якої приймається;
- карту-схему території населеного пункту (пунктів) з описом кордонів;
- систему органів місцевого самоврядування;
-

форми

прямого

народовладдя,

які

можуть

застосовуватися

територіальною громадою;
- особливості організаційних та матеріально-фінансових основ місцевого
самоврядування;
- порядок внесення змін та доповнень до статуту».
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Аргументовано необхідність викласти частину третю статті 19

16.

«Статут територіальної громади села, селища, міста» Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні» у наступній редакції:
«3. У разі, якщо особливості здійснення територіальною громадою
місцевого самоврядування закріплюються окремим законом, з моменту
набуття чинності таким законом статут територіальної громади міста
припиняє свою дію у разі його наявності. У разі відсутності статуту у
територіальної громади міста, місцеве самоврядування в якій закріплюються
окремим законом, територіальна громада має право прийняти його лише після
втрати цим законом чинності».
На підставі аналізу загальних та спеціальних положень про

17.
розробку

статутів

самоврядування

в

територіальних
Україні»

громад

доведена

у

Законі

необхідність

«Про
більш

місцеве
детальної

регламентації процесу розробки та прийняття статутів територіальних громад
на загальнодержавному рівні.
Запропоновано враховувати відповідність розвитку суспільних

18.

відносин у частині сучасного (на момент розробки та прийняття статуту
територіальної громади міста) законодавства про місцеве самоврядування за
такими напрямами: а) відсутність регламентації важливих питань місцевого
самоврядування на загальнодержавному рівні; б) стан відображення на
загальнодержавному

рівні

положень,

що

містяться

у

нещодавно

ратифікованих Україною муніципальних стандартах. Запропоновано за
допомогою такого аналізу виявляти прогалини, що можуть бути заповнені на
статутному рівні.
Констатовано, що наразі мета прийняття статутів територіальних

19.
громад

у

цілому

та

статутів

територіальних

громад

міст

зокрема

сформульована у Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» і полягає у
врахуванні особливостей історії, сучасності тощо територіальної громади, а
також адміністративно-територіальної одиниці – міста, статут територіальної
громади якого розробляється та приймається. Запропоновано: а) уточнити
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мету прийняття статутів територіальних громад у цілому та статутів
територіальних громад міст зокрема; б) уважати врахування особливостей
історії, сучасності тощо територіальної громади, а також адміністративнотериторіальної одиниці – міста, статут територіальної громади якого
розробляється та приймається, завданням (а не метою) статуту територіальної
громади; в)

сформулювати пропозиції щодо інших цілей статутів

територіальних громад міст.
20.

Доведена

доцільність

затвердження

модельного

статуту

територіальної громади міста на нормативному рівні, та супроводження цього
документу методичними рекомендаціями, до яких запропоновано включити ті
правила нормотворчої техніки, які стануть у нагоді суб’єктам розробки та
прийняття статутів територіальних громад міст.
21.

Сформульована

пропозиція

виокремлювати

два

етапи

правотворчого процесу щодо статутів територіальних громад міст: а) розробка
статутів територіальних громад міст; б) прийняття статутів територіальних
громад міст.
розробки

статутів

територіальних громад міст складається з наступних стадій: а)

розробка

22.

Запропоновано

уважати,

що

етап

концепції статуту територіальної громади міста; б) розробка проекту статуту
територіальної громади міста; в) внесення проекту статуту до міської ради
суб’єктом правотворчої ініціативи.
23.

Запропоновано

уважати,

що

етап

прийняття

статутів

територіальних громад міст складається з наступних стадій: а) обговорення та
розгляд проекту статуту; б)

прийняття статуту міською радою; в) державна

реєстрація статуту територіальної громади міста; г) оприлюднення статуту
територіальної громади міста. Акцентовано увагу на тому, що ці стадії за
аналогією можуть бути застосовані при внесенні змін та доповнень до статутів
територіальних громад українських міст.
24.

Дістала подальшої аргументації теза про недоцільність включення

до числа стадій розробки статутів територіальних громад міст стадії
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обґрунтування необхідності наявності статуту з огляду на його важливе місце
у системі міських нормативно-правових актів та його характерні риси.
25.

Резюмовано, що напрями удосконалення розробки та прийняття

проекту статуту територіальної громади українського міста у матеріальному
вимірі пов’язані з етапом розробки концепції та проекту статутів, у той час як
напрями удосконалення розробки та прийняття статуту територіальної
громади у процесуальному вимірі пов’язані з тими стадіями нормотворчого
процесу, які вчені пропонують розміщувати після стадії проектування, –
обговорення, прийняття, державна реєстрація та оприлюднення цього
нормативно-правового акту.
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РОЗДІЛ 2. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРОБКИ ТА
ПРИЙНЯТТЯ СТАТУТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД МІСТ В
УКРАЇНІ
2.1 Концепція статуту територіальної громади міста
Фахівці з конституційного права зарубіжних країн узагальнили: «світова
практика показує, що місцева влада «законодавствує»4 у трьох випадках:
По-перше, коли з питань місцевого значення державна правова
регламентація відсутня повністю і немає ніякої необхідності в її існуванні. Це
стосується як компетенційних питань, наприклад місцевого оподаткування і
самооподаткування населення, благодійної діяльності, ліцензування, так і
власної організації і діяльності (формування власного управлінського апарату,
утворення постійних комісій, прийняття регламентів та інші питання).
По-друге, в тому випадку, якщо питання врегульовані нормами права в
узагальненому вигляді і потрібна їхня «місцева юридична конкретизація»,
наприклад, встановлення відсоткової ставки податку на нерухомість,
конкретизація при примусовому відчуженні земельних ділянок з різних
правових підстав і для різних цілей, реалізація законодавчих норм з питань
змісту рекреаційних територій та інших зон відпочинку.
По-третє, коли законодавство не в змозі охопити все різноманіття
місцевих особливостей і в ньому нерідко правова регламентація діяльності
муніципальних органів здійснюється закріпленням їх функцій як задач,
позитивних зобов'язань. Тому місцеве позитивне правове регулювання
неминуче» [11, с.243-244].
Коли йдеться про статути територіальних громад міст в Україні, кожен з
пунктів процитованого вище переліку є важливим.

Більш коректним було б вести мову про те, що органи місцевого самоврядування
реалізують свої нормотворчі повноваження, а не «законодавствують».
4

115
Щодо першого пункту переліку слід підкреслити, що на державному
рівні не приймаються (та й не можуть бути прийняті) нормативно-правові акти
на зразок статутів територіальних громад окремих міст. Варто ще раз
наголосити на можливості та необхідності розробки та прийняття на
державному рівні модельного статуту територіальної громади міста та на
доцільності супроводження його тексту методичними рекомендаціями для
розробників статуту територіальної громади конкретного міста.
Щодо другого пункту переліку, варто зазначити, що у Розділі 1 було
деталізовано ті питання, які потребують, за тезаурусом аналізованої праці,
«місцевої юридичної конкретизації» - наприклад, порядок скликання та
проведення загальних зборів громадян за місцем проживання, процедурні
питання, пов’язані з місцевими ініціативами членів територіальної громади
міста тощо.
Щодо третього пункту переліку, слід наголосити, що наразі єдиною
метою розробки та прийняття статутів територіальних громад у цілому та
статутів територіальних громад міст зокрема є врахування історичних,
культурних та інших особливостей конкретних територіальних громад та
населених пунктів, в межах яких проживають члени цих територіальних
громад (нижче буде обґрунтовано, що це не мета, а завдання статуту
територіальної громади міста).
Статути територіальних громад міст належать до числа актів органів
місцевого самоврядування – муніципально-правових актів. Таким чином, для
них характерні усі характерні риси таких актів. Для того, щоб узагальнити ці
родові ознаки, доцільно звернутись до визначення поняття «муніципальноправовий акт», яке сформульовано з застосуванням підходу «дефініція через
відмінні ознаки». Таку дефініцію сформулювала Л.А. Бикова: «муніципальний
правовий акт являє собою результат правомірних дій уповноважених суб'єктів,
за допомогою якого фіксується правова інформація, він спрямований на
досягнення

певних

правових

наслідків

і

характеризується

близьким

становищем суб'єкта - виробника правової інформації та суб'єкта -
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одержувача, видається з питань місцевого значення та при здійсненні окремих
державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування; при
цьому має властивість загальнообов'язковості» [29, с. 9].
Також варто додати, що муніципально-правові акти приймаються в
межах Конституції та законів України, в межах компетенції суб’єкта
правотворчості. Отже, «муніципальний нормативний акт, перш за все, повинен
бути грамотним, відповідати законодавству, вищому за юридичною силою, і
не порушувати права громадян і юридичних осіб. Нормотворчість - це
специфічна робота, яка вимагає особливих знань і умінь в різних галузях
права, а іноді і в інших галузях і видах діяльності. Це інтелектуальна
діяльність, пов'язана зі створенням та / або зміною існуючих правових норм.
Адже за результатами її виконання судять про роботу муніципального органу,
що представляє інтереси населення» [65, с. 76].
В юридичній літературі з муніципального права сформульовано
спеціальні

вимоги

до

муніципально-правових

актів.

С.М.

Лопатина

узагальнила, що ці вимоги «являють собою сукупність ознак, що визначають
вид, форму і призначення правового акту. До них відносяться вимоги щодо:
а) структури;
б) відповідності правилам юридичної техніки;
в) єдині вимоги, що пред'являються до нормативних і індивідуальних
актів;
г) загальнодоступності» [88, с. 8-9].
Пропозиція розробляти спочатку концепцію, а потім на її основі –
проект статуту територіальної громади міста витікає із вищезгаданих вимог,
що розміщені під літерами а) та б).
Варто зауважити, що далеко не кожен муніципальний нормативноправовий акт потребує розробки концепції, яка б передувала розробці проекту
такого акта.
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Інколи фахівці з муніципального права не погоджуються з цим
твердженням. Наприклад, щодо актів органів місцевого самоврядування в
юридичній літературі була висловлена така думка: «діяльність робочої групи
повинна починатися з розробки концепції проекту нормативно-правового
акту» [3, с. 162]. Але, навряд чи кожен з актів органів місцевого
самоврядування

потребує

створення

концепції,

на

основі якої буде

створюватися проект. Це буде лише витратою ресурсів, причому у більшості
випадків.
Як зазначається в юридичній літературі, «на рівні муніципальних
утворень при розробці складних правових актів може мати місце розробка
концепції правового акта» [3, с. 162]. При аналізі цього питання по
відношенню до статутів територіальних громад міст слід виходити:
-по-перше, з того, що такий вид нормативно-правового акту («статут
територіальної громади») передбачає наявність лише одного акту у правовій
системі міста;
- по-друге, з того, що статут територіальної громади міста належить до
числа кодифікованих нормативно-правових актів.
Отже, в юридичній літературі доволі поширеною є позиція, відповідно
до якої розробці проекту нормативно-правового акту передує розробка його
концепції.

Так,

досліджуючи

правотворчість

органів

місцевого

самоврядування, Н.А. Антонова довела важливість принципу поетапності
роботи над проектом правового акту. Відповідно до її позиції, «принцип
поетапності роботи над проектом акта полягає в тому, що підготовка проекту
завжди включає в себе кілька стадій (етапів):
- вироблення ідеї нового акта;
- створення робочої групи;
- вироблення концепції даного акту;
- складання тексту акту» [3, с. 150].
Слід зауважити, що пропозиція Н.А. Антонової не знайшла поширення в
сучасній юридичній літературі. Такого висновку можна дійти на підставі
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аналізу тих стадій правотворчого процесу у цілому та процесу розробки та
прийняття

статутів

територіальних

громад

зокрема,

які

пропонують

виокремлювати сучасні дослідники.
Практичний досвід автора (депутат Одеської міської ради) свідчить про
те, що тексти нормативно-правових актів практично ніколи не готувались до
прийняття з застосуванням підходу «концепція – проект – нормативноправовий акт». Це є недоліком у зв’язку з тим, що «підготовка кодексів, основ
і проектів інших нормативних актів - важлива <…> справа, яка потребує
пильної уваги. Чим краще технічно викладено нормативно-правовий акт, чим
ретельніше він готувався, чим більш послідовно виконуються всі вимоги
техніки правотворчості,

- тим

краще

умови для

його ефективного

застосування. Невдале формулювання, неправильне вживання терміна, невірне
посилання породжують питання

і суперечки, вимагають додаткового

тлумачення» [79, с. 60]. Отже, як справедливо зазначила І. О. Мітусова,
«відсутність науково обґрунтованої концепції статуту <…> порушує єдність
системи конституційного законодавства» [98, с. 12]. Це твердження є
справедливим не тільки по відношенню до статутів територіальних громад
міст. Застосування методів аналогії та індукції (тобто, від часткового до
загального) надає можливості звернутись до напрацювань вчених не тільки
щодо концепцій статутів територіальних громад міст, але й щодо концепцій
нормативно-правових актів у цілому.
Варто відмітити, що таких напрацювань поки що не дуже багато. Адже
поширеною залишається думка, відповідно до якої «у науці конституційного
права концепція програмності була властива, в першу чергу, радянській
правовій доктрині» [84, с. 673]. Слід зауважити, що навряд чи це твердження є
справедливим. У демократичних країнах «зі стажем» часто створюються та
представляються на публічне обговорення різноманітні «зелені книги»,
«дорожні карти» та документи з іншими назвами, які за сутністю як раз і є
концепціями майбутніх нормативно-правових актів, що матимуть важливу
роль у регламентації суспільних відносин.
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К.В. Максимова сформулювала: «значення концепції нормативного
правового акта полягає в тому, що вона:
-

виступає

своєрідним

підсумком

розвитку

юридичної

науки,

показником ступеня її досконалості, демонстрацією її реальних можливостей;
- служить основою для подальших розробок і пропозицій щодо
подальшого розвитку законодавства;
- є фактором ефективності сучасного правотворчого процесу;
- виявляється каталізатором підготовки оригінальних методик і
рекомендацій з більш ефективної реалізації (і особливо - правозастосування)
юридичних норм;
- є важливим засобом гармонізації правової системи;
- виступає основою для тлумачення юридичних норм;
- може сприяти встановленню і вирішенню юридичних колізій;
- може допомогти виявленню прогалин в законодавстві;
-

може

служити

досить

надійною

об'єктивною

основою

для

правозастосовного розсуду;
- виступає орієнтиром для всіх видів і рівнів конкретизації прийнятого
на її основі нормативного правового акта» [92, с. 134-135].
Слід погодитись з узагальненнями дослідниці, які переконливо свідчать
на користь розробки концепції перед тим, як переходити до проектування
важливого нормативно-правового акта.
В юридичній літературі наявна низка визначень поняття «концепція» по
відношенню до нормативно-правового акту у цілому або окремих видів
нормативно-правових актів зокрема.
Т.В. Кленова досліджувала проблематику концепцій законопроектів, а
тому її напрацювання можуть бути застосовані до статутів територіальних
громад міст за аналогією. Вона уважає, що «концепція законопроекту містить
роз'яснення системи основоположних ідей і правил, відповідно до яких
повинна

визначатися

структура

і

формулюватися

склад

і

зміст

взаємоузгоджених принципів, інститутів і норм закону, а також обґрунтування
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змін чинного законодавства та моделювання наслідків передбачуваних змін
[68, с. 349].
Перевагою цього визначення є акцентування автором уваги на «системі
основоположних ідей», які має містити концепція законопроекту (уважаємо,
що також і концепція статуту територіальної громади міста). Але, це
визначення викликає низку зауважень.
По-перше, не дуже зрозуміло, систему яких саме правил має містити
концепція законопроекту (ймовірно, що правил юридичної техніки, але у
такому випадку важко зрозуміти, чому виникає необхідність включати їх до
тексту законопроекту).
По-друге, Т.В. Кленова веде мову про «принципи, інститути і норми
закону». Дійсно, закон може містити принципи. Але, по-перше, принципи
містить далеко не кожний закон, по-друге, це будуть принципи не закону як
такого, а інституту, підінституту, інших структурних складових галузі права,
на врегламентування суспільних відносин в рамках яких спрямований закон.
Що ж до інститутів і норм, то в юридичній літературі поширеною є позиція,
відповідно до якої коректним буде вести мову про «інститути і норми галузі
права», «інститути і норми галузі законодавства», - однак не про «інститути і
норми закону». Тут має місце підміна понять, їхнє невірне застосування.
По-третє, не кожен закон тягне за своїм прийняттям внесення змін та
доповнень до чинного законодавства (тобто, концепція законопроекту може і
не передбачати «обґрунтування змін чинного законодавства та моделювання
наслідків передбачуваних змін»).
Ще одне визначення поняття «концепція», цього разу вже по
відношенню до нормативно-правових актів у цілому, було сформульовано
К.В. Максимовою.
К.В. Максимова уважає, що «концепція нормативного правового акта –
це самостійний прийом юридичної техніки, що включає в себе набір науковообґрунтованих елементів, на підставі яких можна зробити висновок про
необхідність розробки і прийняття нормативного правового акта» [92, с.134].
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Як вже зазначалось та цитувалось вище, К.В. Максимова приділила
значну увагу аналізу поняття «концепція нормативного правового акта». Але,
якщо слід погодитись з її баченням значення концепції, то її визначення цього
поняття викликає ряд зауважень.
По-перше, концепція нормативного правового акту у цілому (так само,
як і концепція статуту територіальної громади міста зокрема) – це документ,
але навряд чи «самостійний прийом юридичної техніки». Більш коректним
було б вести мову про те, що розробка концепції певних нормативно-правових
актів (наприклад, нормативно-правових актів кодифікованого характеру) – це
прийом юридичної техніки.
По-друге,

навряд

чи

справедливо

стверджувати,

що

концепція

нормативно-правового акту «включає в себе набір науково обґрунтованих
елементів». Скоріше, слід вести мову про систему елементів. Наукове
обґрунтування є надзвичайно важливим для того, щоб концепція містила як
раз не довільний «набір елементів», а логічно виважений перелік елементів,
що пов’язані між собою з урахуванням мети правового регулювання та
юридичної техніки. Тобто, необхідною є систематизація,

узгодження

елементів концепції нормативно-правового акту – саме тут стануть у нагоді
напрацювання вчених.
По-третє, концепція спрямована більше на те, щоб надати уявлення про
сутність та структуру майбутнього нормативно-правового акту, а не на
вирішення питання його необхідності у правовій системі (як сформулювала
К.В. Максимова). Це твердження можна проілюструвати на прикладі статутів
територіальних громад міст. Розробка концепції є надзвичайно ресурсоємною
справою. Ще більш ресурсоємною є розробка проекту такого статуту. А тому
актуальною є розробка концепції - задля зменшення вірогідності помилок,
неточностей, внутрішньої неузгодженості тексту проекту.
І.В. Гранкін, виокремлюючи таку стадію муніципального нормотворчого
процесу, як розробка проектів муніципальних правових актів, зауважив, що
«це стадія найбільш складна і найбільш відповідальна. Вона варіюється у
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залежності від виду розроблюваного муніципального правового акта. Але на
початковому етапі цієї роботи необхідно зосередитися на розробці концепції
муніципального правового акта. Концепція - це документ, в якому
викладаються ідеї вдосконалення будь-якої суспільно значущої діяльності,
впровадження якої можливо тільки шляхом її правового оформлення. Однак в
концепції слід не тільки сформулювати правову ідею, а й аргументовано
показати необхідність прийняття відповідного правового акта, який дозволив
би забезпечувати її проведення в життя» [36, с.272].
Слід підкреслити, що навряд чи варто «перевантажувати» концепцію
статуту територіальної громади міста зайвим функціоналом. Як вже було
запропоновано уважати, вона розробляється задля зменшення вірогідності
помилок, неточностей, внутрішньої неузгодженості тексту проекту статуту – і
варто наголосити, що на момент початку роботи над концепцією статуту
територіальної громади міста принципове рішення про необхідність цього
нормативно-правового рішення має бути вже прийнятим. Інакше, навіть з
огляду на невеликий обсяг концепції статуту, робота над її текстом буде лише
марним витрачанням ресурсів.
У зв’язку з важливістю концепції статуту територіальної громади міста
для розробки якісного проекту статуту, слід приділити окрему увагу питанню
змісту концепції статуту територіальної громади міста.
Варто почати з тих напрацювань, які наявні у сучасній юридичній
літературі з муніципального права.
І.В. Ідесіс у своєму дисертаційному дослідженні на тему «Статути
територіальних громад українських міст: проблеми теорії та практики»
запропонувала впровадити у науковий та практичний обіг поняття «концепція
статутів територіальних громад українських міст», а також дослідила зміст і
сутність цього поняття. Варто зауважити, що факт застосування поняття
«статут територіальної громади міста» у множині, коли йдеться про їхню
концепцію, свідчить про універсальність розробок І.В. Ідесіс у цьому напрямі,
що слід всіляко вітати. Адже вона не веде мову про окремий статут
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територіальної громади міста, або про кілька статутів, - а навпаки, намагається
охопити якнайширше коло цих актів.
Концепціям статутів територіальних громад міст І.В. Ідесіс приділила
підрозділ 3.2 свого дисертаційного дослідження [59, с. 158-182]. У ньому вона
запропонувала:
- ввести у науковий обіг поняття «концепція статутів територіальних
громад українських міст»;
- виокремлювати два види таких концепцій;
- уважати розробку статуту територіальної громади міста відповідно до
одної з концепцій доцільною – задля уникнення логічних суперечок у тексті
цього акту.
І.В. Ідесіс справедливо зазначила: «впровадження науково виваженої
концепції статутів територіальних громад міст на сучасному етапі є найбільш
ефективним способом подолання низки проблем та протиріч, пов’язаних зі
статутами територіальних громад міст» [59, с. 160]. Авторка запропонувала
виокремлювати сучасну та перспективну концепції статутів територіальних
громад українських міст.
І.В. Ідесіс зазначила, що «сучасна концепція статутів територіальних
громад українських міст змодельована на основі державницької теорії
місцевого самоврядування та відображає ознаки статутів територіальних
громад міст, передбачені чинним законодавством, зокрема:
а) статут розглядається як кодифікований акт <…>;
б) наявність статуту не є обов’язковою;
в) статут приймається міською радою;
г) статут потребує державної реєстрації;
д) зміни та доповнення до статуту вносяться міською радою;
е) юридична сила статуту аналогічна юридичній силі інших рішень
міської ради» [59, с. 190-191].
Що ж до другої концепції статутів територіальних громад українських
міст, то І.В. Ідесіс іменує її «перспективною» та пише: «Перспективна
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концепція статутів територіальних громад українських міст розроблена на
основі

громадської

теорії

місцевого

самоврядування

та

відображає

перспективні ознаки статутів територіальних громад міст, зокрема:
а) статут розглядається як «місцева конституція» <…>;
б) наявність статуту розглядається як обов’язкова;
в) статут приймається на міському референдумі;
г) статут не потребує державної реєстрації;
д) внесення змін та доповнень до статуту територіальної громади міста
відбувається двома шляхами: до найважливіших розділів зміни та доповнення
вносяться виключно на міському референдумі, в інші – або на міському
референдумі, або міською радою кваліфікованою більшістю голосів;
е) статут територіальної громади має найвищу юридичну силу у системі
міських актів нормативного характеру» [59, с. 191].
Хоча самі назви концепцій статутів територіальних громад українських
міст, запропоновані І.В. Ідесіс, викликають певні сумніви з точки зору їхньої
універсальності та зрозумілості (вони є обґрунтованими та логічними в
контексті ознайомлення з усім дисертаційним дослідженням І.В. Ідесіс, але
«поза контекстом» - не є інформативними), сама ідея впровадження у
практичний досвід цих напрацювань є дуже вдалою.
Основним зауваженням, яке можна адресувати процитованим вище
розробкам І.В. Ідесіс, є те, що вона веде мову про «концепції статутів
територіальних громад українських міст», у той час як більш традиційним є
таке розуміння концепції статуту територіальної громади, яке передбачає, що
це – документ.
Якщо ж поєднати усі характерні ознаки, які сформулювала І.В. Ідесіс
для кожної з двох виокремлених нею концепцій статутів територіальних
громад українських міст, то стає зрозумілим – це здебільшого ознаки, які
можуть повністю та / або частково бути притаманними окремому статуту
територіальної громади міста (наприклад, ознака, відповідно до якої «статут
розглядається як «місцева конституція»; у ньому акцентується увага не на тих
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питаннях

міського

самоврядування,

які

врегламентовані

на

загальнодержавному рівні, а на історичних та інших особливостях міської
територіальної громади і міського самоврядування, на правах членів
конкретної міської територіальної громади, на широкому переліку форм
безпосередньої локальної демократії»). Деякі з виокремлених І.В. Ідесіс ознак
концепцій статутів територіальних громад українських міст представляють
собою ознаки, якими, на думку авторки, слід наділити ці статути, але поки що
ці ознаки їм не притаманні (наприклад, ознака, відповідно до якої «статут
територіальної громади має найвищу юридичну силу у системі міських актів
нормативного характеру»).
Отже, навряд чи можна повністю застосувати розробки І.В. Ідесіс, –
адже більшість фахівців з юридичної техніки на сучасному етапі розвитку
наукової думки розуміють поняття «концепція» інакше. Вони тяжіють до
енциклопедичного змісту цього поняття. Академічний тлумачний словник
української мови містить два підходи до поняття «концепція»:
- «система доказів певного положення, система поглядів на те чи інше
явище;
- ідейний задум твору» [76].
Отже, концепція нормативно-правового акту – це переважно текст з
високим рівнем концентрації положень про ідеологію майбутнього документу.
Повертаючись до поставленого нами питання (змісту концепції статуту
територіальної громади міста), продовжуємо досліджувати пропозиції вчених.
Крім І.В. Ідесіс, інші фахівці з муніципального права не висловлювали
міркувань щодо змісту концепцій статутів територіальних громад міст
зокрема, або статутів територіальних громад у цілому. А тому слід звернутись
до розробок та напрацювань більш загального характеру.
Так, щодо актів органів місцевого самоврядування Н.А. Антонова
узагальнила, що «концепція нормативного правового акта - це сформульовані
розробниками ідеї щодо:
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1) предмета регулювання нормативного акта;
2) економічних, соціальних, політичних та інших наслідків його
прийняття;
3) тих змін, які відбудуться в системі права в результаті прийняття акта;
4) дії майбутнього акта в часі, в просторі і за колом осіб.
При розробці концепції учасники групи повинні визначити необхідність
прийняття акта, його мету, предмет його регулювання, економічні, соціальні,
політичні та інші наслідки прийняття даного акта, дію його в часі, в просторі і
за колом осіб» [3, с. 162].
Н.А. Антонова справедливо зазначила, що у тексті концепції інформація
про те, чи є необхідним майбутній нормативно-правовий акт (у випадку з
нашим дослідженням – статут територіальної громади міста), буде зайвою.
Але, її пропозиції щодо інших положень тексту концепції викликають низку
зауважень.
По-перше, це стосується пропозиції, розміщеної у пункті третьому, –
щодо необхідності передбачення у концепції «тих змін, які відбудуться в
системі права в результаті прийняття акта». У сучасній українській
нормотворчості

склалась

практика

супроводження

законопроектів

пояснювальними записками. Слід уважати за доцільне рекомендувати
поширити цю практику також і на концепції статутів територіальних громад
міст зокрема.
По-друге, викликає зауваження пропозиція, сформульована

Н.А.

Антоновою у четвертому пункті наведеного вище переліку, - щодо того, що у
концепції варто передбачити «дію майбутнього акта в часі, в просторі і за
колом осіб». На наш погляд, ці положення не є надзвичайно важливими, коли
йдеться про акти органів місцевого самоврядування. У разі необхідності
підкреслити якісь особливості дії нормативно-правового акту у просторі, у
часі, або за колом осіб, це можна зробити у пояснювальній записці до
концепції. Що ж до статутів територіальних громад міст, то навряд чи можуть
виникнути якісь особливості їхньої дії у просторі, у часі, або за колом осіб.
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По-третє, у пояснювальну записку до концепції актів органів місцевого
самоврядування у цілому та концепцій статутів територіальних громад можна
внести і положення, які Н.А. Антонова запропонувала визначити у концепції у
другому пункті вищенаведеного переліку, - це міркування авторів концепції
нормативно-правового акту щодо «економічних, соціальних, політичних та
інших наслідків його прийняття».
Слід всіляко підтримати ідею Н.А. Антонової щодо того, що у концепції
нормативно-правового акту органів місцевого самоврядування слід вказати на
предмет правового регулювання. Однак, цю ідею можна розвинути завдяки
напрацюванням інших вчених.
Так, І.В. Гранкін узагальнив, що «у муніципальному правовому акті
повинна бути сформульована одна мета і кілька завдань, вирішення яких
дозволить досягти цієї мети. Крім того, в одній з перших статей доцільно
перерахувати суб'єктів, на які поширюється новий муніципальний правовий
акт, а в останній статті – визначити порядок його вступу в силу, і, якщо
необхідно, вказати про визнання таким, що втратив силу, раніше діючого
нормативного правового акта із зазначеної теми» [36, с. 274]. Деякі з цих
положень доцільно включити до концепції статуту територіальної громади
міста, а деякі – до відповідної пояснювальної записки.
Інші пропозиції щодо змісту концепції статуту територіальної громади
міста слід сформулювати на підставі нормотворчої практики органів місцевого
самоврядування, але до того, як звернутись до практики, варто сформулювати
відповідь ще на одне питання – чи має концепція статуту територіальної
громади нормативний характер?
В юридичній літературі доволі часто звертаються до позиції шведської
дослідниці І. Люпіс, яка висловлювала думку, що «нормативний зміст
програмних норм є невеликим, в них міститься швидше схема програми
наступних дій, ніж фіксація правового зобов'язання» [200, с. 71;84, с. 668].
Слід погодитись з тим, що за своєю природою концепція нормативно-
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правового акту у цілому та концепція статуту територіальної громади міста
зокрема не містить правових норм.
Про

це

свідчить

і

нормотворча

практика

органів

місцевого

самоврядування.
Варто зауважити, що законодавство України наразі не містить
визначення поняття «концепція» по відношенню до окремого нормативноправового акту, або до усіх нормативно-правових актів у цілому. Однак,
концепції статутів територіальних громад розроблялись в українських містах.
Слід відмітити, що ця практика, однак, не набула поширення.
Внаслідок того, що ця практика не набула поширення, досі існує
термінологічна плутанина. Інколи автори концепції статуту територіальної
громади міста не вбачали різниці між «концепцією» та «проектом» статуту
територіальної громади міста. Наприклад, у 2007 році у місті Львів було
оприлюднено для обговорення Проект (концепцію) статуту Львівської
територіальної громади. Розробником документу виступила Львівська обласна
молодіжна громадська організація «Львівська обласна рада молодих вчених та
спеціалістів - відділення Всеукраїнської ради молодих вчених та спеціалістів»
при підтримці Львівської міської ради [138].
Аналіз змісту цього документу надає підстави стверджувати, що за
сутністю він є саме концепцією статуту територіальної громади міста, а не
проектом статуту.
Проект (концепція) статуту Львівської територіальної громади 2007
року має наступну структуру:
1. Вступне слово.
2. Зміст Статуту Львівської територіальної громади
3. Концептуальний проект Статуту Львівської територіальної громади
4. Додатки.
Перша

структурна

частина

Проекту

(концепції)

фактично

є

пояснювальною запискою до аналізованого документу. Зокрема, у ній йдеться
про групу розробників, їхні цілі та завдання при створенні Проекту
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(концепції), а також про важливість прийняття статуту територіальної громади
міста з урахуванням думки громадськості, що «сприятиме включенню до
нового Статуту норм, які будуть найбільш оптимально та ефективно
забезпечувати реалізацію громадянами своїх прав у сфері місцевого
самоврядування» [138].
Друга структурна частина – «Зміст Статуту Львівської територіальної
громади» - представляє собою перелік назв статей, які пропонується включити
до тексту Статуту.
Третя структурна частина – «Концептуальний проект Статуту Львівської
територіальної громади» - de facto і є концепцією Статуту територіальної
громади міста Львів. Вона представляє собою більш детальний план тексту
Статуту, ніж той, що закріплено у другій структурній частині Проекту
(концепції). Якщо у другій структурній частині було наведено лише назви
статей, то у Концептуальному проекті ці статті угруповано у розділи, а також
наведено стислі тези щодо того, які саме питання мають отримати своє
закріплення. Наприклад:
«Розділ 1. Загальні положення.
Правова основа регулювання місцевого самоврядуванні у місті Львові;
Характеристика львівської територіальної громади;
Міська символіка;
Святкові та пам'ятні дати;
Порядок організації і проведення святкових масових заходів;
Знаки пошани.
Розділ 2. Територіальна основа організації та діяльності Львівської
територіальної громади.
Загальна характеристика міста Львова та інших населених пунктів,
мешканці яких є членами Львівської територіальної громади;
Територія міста Львова;
Приміська зона» [138].
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Варто зауважити, що концепція статуту територіальної громади міста,
на наш погляд, вимагає більшої деталізації з точки зору наявності у ній тексту
майбутніх положень статуту.
Що ж до останньої структурної частини Проекту (концепції), то вона
має такі додатки:
4.1. Витяги з Закону України «Про місцеве самоврядування»,
4.2. Європейська хартія місцевого самоврядування,
4.3. Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому
рівні,
4.4. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин.
Слід підкреслити, що ці документи знаходяться у вільному доступі на
Офіційному порталі Верховної Ради України https://rada.gov.ua/ , інших
органів публічної влади, а тому навряд чи доцільно «перевантажувати» текст
концепції статуту територіальної громади міста цими додатками.
Резюмуючи, варто зауважити, що текст Проекту (концепції) статуту
Львівської територіальної громади є надзвичайно стислим у зв’язку з тим, що
у ньому фактично наводиться лише перелік питань, які планується закріпити у
Статуті.
Аналогічне

зауваження

можна

адресувати

і Концепції Статуту

територіальної громади міста Краматорська 2013 р.
Ця Концепція була затверджена як Додаток 1 до Рішення Краматорської
міської ради від 5 червня 2013 року № 377 «Про попередній розгляд проекту
рішення міської ради «Про затвердження концепції Статуту територіальної
громади міста Краматорська та складу робочої групи для організаційного
забезпечення його розробки» [133].
Концепція Статуту територіальної громади міста Краматорська 2013 р.
не супроводжується пояснювальною запискою та додатками. Вона має
наступну структуру:
1. Загальні положення.
2. Мета ухвалення Статуту.
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3. Ідеологія Статуту.
4. Структура Статуту.
5. Експертиза і обговорення проекту Статуту.
6. Очікувані результати.
У частині закріплення структури Статуту ця Концепція є більш
лаконічною у порівнянні з попередньою. Наприклад, Концепція Статуту
територіальної громади міста Краматорська 2013 р. передбачає такі положення
щодо структури:
«Розділ 1, який регулює загальні положення: визначає основні терміни,
закріплює адміністративно-територіальний поділ міста, формулює історикокраєзнавчий, соціально-економічний і геополітичний опис міста, його
символіку,

закріплює

культурну

спадщину

і

духовний

потенціал

територіальної громади, а також норми про публічне визнання заслуг
представників громади, зокрема про почесні звання і нагороди міського
самоврядування;
Розділ 2, який закріплює: гарантії здійснення місцевого самоврядування,
форми реалізації прав членів територіальної громади, поняття місцевих
виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив, загальних зборів
громадян за місцем проживання та інших форм участі громадськості в
здійсненні місцевого самоврядування» [74].
Особливий інтерес представляють також друга та третя частини
Концепції.
Частина

друга

«Мета

ухвалення

Статуту» передбачає:

«Статут

приймається з метою закріплення форм і механізмів участі членів
територіальної громади в здійсненні місцевого самоврядування, а також
забезпечення стабільності нормативно-правового регулювання найбільш
важливих питань місцевого самоврядування в місті Краматорську» [74].
Це положення викликає зауваження та уточнення.
Зауваження полягає в тому, що більш коректним було б вести мову не
про мету ухвалення статуту, а про мету статуту територіальної громади міста.
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Уточнення полягає в тому, що більш вірно було б сформулювати мету
статуту територіальної громади міста наступним чином: «Статут приймається
з метою забезпечення комплексного регулювання місцевого самоврядування у
місті Краматорську».
Частина третя Концепції «Ідеологія Статуту» представляє собою перелік
принципів, які мають лягти в основу проекту статуту територіальної громади
міста. Хоча автори Концепції ведуть мову про сукупність принципів,
насправді далеко не кожний пункт переліку являє собою окремий принцип
конституціоналізму, або принцип Конституції України. На нашу думку, саме
конституційні принципи місцевого самоврядування

мають створювати

ідеологічне підґрунтя статуту територіальної громади міста, відповідно
обумовлюючи його зміст.
По-перше, статути територіальних громад міст є нормативно-правовими
актами місцевого характеру, а тому мають відповідати Конституції України.
По-друге,

статути

територіальних

громад

міст

часто

іменують

«місцевими конституціями». Таке найменування не є повністю точним, але
певні

характеристики

Конституції

України

1996

року

та

статутів

територіальних громад міст співпадають (детальніше дивись дисертаційне
дослідження І.В. Ідесіс). І це робить доволі органічним застосування
принципів Конституції України 1996 року у статутах територіальних громад
міст.
По-третє,

в

Україні з

дня

проголошення

незалежності

триває

муніципальна реформа. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»
змінюється надзвичайно часто, що робить його положення нестабільними. З
іншого боку, згадані принципи закріплені у тексті Основного Закону 1996
року безпосередньо або опосередковано – у випадку, якщо наявне відповідне
офіційне

тлумачення

єдиного

органу

конституційної

юрисдикції

–

Конституційного Суду України. Таким чином, ідеологічне підґрунтя статутів
територіальних громад міст буде максимально стабільним.
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Повертаючись до тексту Концепції, варто процитувати аналізовані
положення. У третій частині документу передбачено:
«Статут повинен забезпечувати впровадження в життєдіяльність
територіальної громади міста і практику місцевого самоврядування наступних
принципів:
- верховенство права у вирішенні питань місцевого самоврядування;
- пріоритет інтересів територіальної громади міста;
- забезпечення реалізації прав та інтересів громадян, що охороняються
законом;
- співпраця з центральними і місцевими органами державної влади в
забезпеченні реалізації державної політики і вирішенні питань місцевого
самоврядування;
- врахування інтересів суб'єктів господарювання, об'єднань громадян,
релігійних організацій, органів самоорганізації населення, що охороняються
законом;
- створення умов для стійкого розвитку територіальної громади, вільної
творчої реалізації жителів, здійснення соціально орієнтованої господарської
діяльності в сприятливих соціально-економічних і культурних умовах на
території міста» [74].
Ознайомлення з цим переліком свідчить: у ньому згадуються такі
конституційні принципи місцевого самоврядування, як принцип верховенства
права (навряд чи закріплення цього принципу у редакції Концепції,
«верховенство права у вирішенні питань місцевого самоврядування», могло
мати

місце

в

остаточному

варіанті

тексту

Статуту)

та

принцип

невідчужуваності та непорушності прав і свобод людини і громадянина
(«забезпечення реалізації прав та інтересів громадян, що охороняються
законом»).
Не дуже зрозумілими є усі інші принципи, наведені у Концепції.
Наприклад, «пріоритет інтересів територіальної громади міста» - який це саме
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принцип і якою має бути його ефективна практична реалізація, через які саме
нормативні положення.
Концепцію Статуту територіальної громади міста Краматорська 2013 р.
було проаналізовано доволі детально тому, що вона майже повністю
текстуально співпадає з Концепцією Статуту територіальної громади іншого
українського міста – міста Одеси.
У місті Одеса до прийняття чинного Статуту територіальної громади
було розроблено дві його концепції. Одна з них, оприлюднена у 2011 році, має
єдину істотну відмінність від Концепції Статуту територіальної громади міста
Краматорська 2013 р. – одеська концепція викладена російською мовою, а
краматорська – українською.
Для порівняння: друга частина одеської концепції сформульована
наступним чином:
«Статут приймається з метою закріплення форм і механізмів участі
членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, а
також

забезпечення

стабільності

нормативно-правового

регулювання

найбільш важливих питань місцевого самоврядування в місті Одесі» [71].
Ще одна концепція статуту територіальної громади міста Одеси є більш
вдалою, хоча її також не варто рекомендувати в якості прикладу для
подальшого запозичення. Йдеться про Концепцію Статуту територіальної
громади міста Одеси, розроблену робочою групою, сформованою за
розпорядженням міського голови від 3 серпня 2006 р. № 828-01р. До складу
робочої групи в якості членів входили кандидати наук В. І. Брудний, А. С.
Крупник, О. С. Орловський.
Концепція 2006 р. мала наступну структуру:
1. Загальні положення.
2. Загальні вимоги до статуту.
3. Основні функції статуту.
4. Предмети відання статуту.
5. Структура статуту.
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Перша частина «Загальні положення» має переважно процесуальний,
процедурний характер. Автори Концепції виклали свої рекомендації щодо
громадського

обговорення

Концепції,

а

потім

і

Проекту

Статуту

територіальної громади міста Одеса, а також узагальнили план роботи від
Концепції до чинного Статуту територіальної громади міста (варто зауважити,
що на підставі цієї Концепції було розроблено Проект Статуту територіальної
громади міста Одеса, але цей Проект не знайшов підтримки більшості
депутатів Одеської міської ради; чинний Статут територіальної громади міста
Одеса було прийнято на підставі інших проектних розробок).
Слід підкреслити, що на початку Концепції більш логічним було б
розмістити положення про ті особливі історичні, культурні тощо риси, які
притаманні як територіальній громаді міста Одеса, так і самому місту Одеса, а не загальні положення процесуального характеру. Певною перевагою
підходу робочої групи є те, що у разі ознайомлення з Концепцією 2006 р.
члена територіальної громади, який не є фахівцем з юриспруденції, стають
очевидними роль та юридична сила Концепції, а також хід роботи над
Статутом.
Друга частина Концепції «Загальні вимоги до статуту» знов-таки, як і
попередня частина, має здебільшого просвітницький характер та навряд чи
розрахована на фахівців. Наприклад, до цієї частини включені наступні
положення:
«Статут має встановлювати порядок реалізації на території міста Одеси
гарантованого Конституцією та законами України права на здійснення
місцевого самоврядування, а також регламентні правила і процедури реалізації
цього права з урахуванням історичних, національно-культурних, соціальноекономічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування у
місті» [71].
«Дія Статуту має розповсюджуватись на діяльність усіх органів, що
знаходяться на території міста, посадовців органів публічної влади,
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підприємств, установ і організацій, незалежно від їх форм власності та
організаційно-правових форм, громадських об'єднань, громадян» [71].
Слід підкреслити, що навряд чи ці положення не є очевидними навіть
для тих членів територіальної громади, які не є фахівцями у галузі права.
Також частина друга містить положення, з якими важко погодитись.
Наприклад, члени робочої групи пропонують уважати, що «норми Статуту
мають вищу юридичну силу по відношенню до інших норм та нормативних
актів локального рівня, які видаються та приймаються органами місцевого
самоврядування на території міста Одеси» [71]. На момент розробки
Концепції територіальна громада міста Одеси не мала Статуту (а отже, це
положення не запозичено з чинного нормативно-правового акту), так само як і
чинне законодавство України не містило тоді (і не містить зараз) таких норм,
які б надавали статутам територіальних громад вищу юридичну силу.
Також робоча група прямо не визначає мету Статуту, однак ймовірно,
можна скласти певне уявлення про позицію її членів щодо мети прийняття
цього нормативно-правового акту з наступного речення: «У цілому Статут має
закласти основи громадянського суспільства на території міста Одеси» [71].
Варто зауважити, що, попри важливість громадянського суспільства у цілому
та його окремих інститутів, статут територіальної громади міста має бути
спрямованим на регламентацію питань місцевого самоврядування конкретної
громади міста. А отже, з позицією робочої групи з цього питання навряд чи
можна погодитись.
Частина третя «Основні функції статуту» є найбільш цікавою з точки
зору нашого дослідження. Перевагою є те, що автори Концепції зосередили
увагу майбутніх розробників проекту Статуту територіальної громади міста
Одеса на основних напрямах, за якими мають угруповуватися положення
цього нормативно-правового акту.
Однак, певні функції, внесені до переліку, викликають зауваження.
Спочатку варто навести перелік функцій Статуту, запропонований робочою
групою. Вони запропонували виокремлювати наступні функції:
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- «легітимну – визначення легітимності громади та її суб'єктів;
- управлінську – визначення умов для ефективного управління;
- регуляторну – встановлення загальних норм регулювання взаємин між
суб'єктами громади;
- правотворчу – уточнення правового поля діяльності суб'єктів громади;
- інноваційну – забезпечення динаміки розвитку міста відповідно до
стратегічного плану, закріплення механізмів інноваційних процесів;
- реформаторську – створення передумов для реформування життя
міста;
-правозахисну – визначення прав, свобод та обов'язків суб'єктів громади,
гарантій, відповідальності та способів їхнього захисту;
- етичну – визначення норм та правил взаємин суб'єктів громади» [71].
Майже не викликає заперечень включення до переліку реформаторської,
правозахисної, інноваційної, управлінської та регуляторної функцій.
Щодо легітимної функції слід було б уточнити її найменування –
легітимним став би сам Статут територіальної громади міста Одеса як
нормативно-правовий акт, а функція могла б іменуватись, наприклад,
«легітимізуючою».

Але,

більш

коректним

було

б

вести

мову

про

конституюючу функцію.
Щодо правотворчої функції варто зауважити, що навряд чи доцільно
наділяти нею Статут. Навряд чи в когось можуть виникнути сумніви, що він є
місцевим нормативно-правовим актом, ця функція є очевидною.
Етична функція передбачає включення до Статуту норм моралі.
Прийняття Статуту означатиме, що цим нормам надається юридична сила,
вони перетворюються на правові норми. Таким чином, ця функція виглядає
зайвою. До того ж, ознайомлення з чинним Статутом територіальної громади
міста Одеса (так само, як і зі статутами територіальних громад інших міст)
свідчать про практично повну відсутність у них етичних норм.
Розділ

четвертий

«Предмети

відання

статуту»,

думається,

має

некоректну назву та помилкову ідеологію. В юридичній літературі ведуть

138
мову про «предмет відання» по відношенню до органів публічної влади, а не
нормативно-правових актів. Поняття «предмет відання» тісно пов’язане з
поняттям «компетенція», якою наділені органи публічної влади, - але,
нормативно-правові акти не мають «компетенції». Таким чином, навряд чи
юридично грамотним буде вести мову про «предмет» або «предмети» відання
статуту територіальної громади.
Ознайомлення з текстом цього розділу Концепції надає підстави
сформулювати, що члени робочої групи мали на увазі ті питання, які слід
включити до майбутнього Статуту територіальної громади міста Одеса.
Наприклад, у Концепції 2006 р. зазначено, що «до Статуту мають бути
включені норми, які недостатньо врегульовані чинним законодавством
України або не підлягають законодавчому врегулюванню, зокрема:
- форми оповіщення громадян про роботу органів самоврядування;
- форми участі населення міста у діяльності міського самоврядування
(вибори,

референдуми,

загальні

збори,

громадські

слухання,

місцеві

ініціативи, звернення громадян тощо)» [71].
Водночас, інноваційним та цікавим з точки зору нашого дослідження міг
би стати п’ятий розділ Концепції, «Структура статуту». Однак, виклавши свої
ідеї щодо змісту майбутнього Статуту територіальної громади міста Одеса у
попередньому розділі, у розділі п’ятому автори обмежились лише одним
реченням відсилкового характеру.
На сучасному етапі розвитку статутної нормотворчості у містах України
найбільш вдалою є одна з найновіших концепцій статутів територіальних
громад міста – затверджена наприкінці 2017 року Рішенням Київської міської
ради від 20 грудня 2017 року № 707/3714 Концепція Статуту територіальної
громади міста Києва [130], текст Концепції розміщено у Додатку до згаданого
Рішення [73].
По-перше, структура Концепції Статуту територіальної громади міста
Києва є найбільш розгорнутою з числа проаналізованих вище концепцій
статутів територіальних громад українських міст.
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По-друге,

структура

цієї

Концепції

найбільше

відповідає

напрацюванням фахівців з юридичної техніки щодо концепцій нормативноправових актів.
Нижче

перераховано

структурні

елементи

Концепції

Статуту

територіальної громади міста Києва. Варто зауважити, що кожен з цих
елементів відповідає розробкам фахівців з юридичної техніки, викладеним в
одному з найсучасніших видань з цього питання для законопроектів (дивись
[199, с. 217-234]):
«1. Загальні положення.
2. Проблеми, які потребують розв'язання. Обґрунтування необхідності
прийняття нової редакції Статуту територіальної громади міста Києва.
3. Мета та завдання Концепції нової редакції Статуту територіальної
громади міста Києва.
4. Правова основа нової редакції Статуту територіальної громади міста
Києва.
5. Архітектоніка нової редакції Статуту територіальної громади міста
Києва.
6. Напрями та строки реалізації Концепції проекту нової редакції
Статуту територіальної громади міста Києва.
7. Очікувані результати.
8. Джерела фінансування заходів з реалізації Концепції» [73].
Фахівці

з

юридичної

техніки,

аналізуючи

структуру

концепції

законопроекту, також рекомендують включити до її складу:
-

«дефініцію

концепції

законопроекту

з

максимально

точним

відображенням найменування та рівня закону;
- обґрунтування найменування законопроекту;
- визначення переліку актів для наступної конкретизації такого, що
планується, закону;
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- механізм забезпечення реалізації такого, що планується, закону –
пошук належних процедур дії юридичних норм, тобто розробка плану
реалізації майбутнього закону;
- опис позитивних та негативних наслідків (практичних, організаційних,
наукових, виховних) законопроекту, що пропонується» [199, с. 228-229].
Слід підкреслити, що процитовані вище тези фахівців з юридичної
техніки щодо концепцій сформульовані не для усіх нормативно-правових
актів у цілому, а для законопроектів. А тому для статутів територіальних
громад міст в Україні ці пропозиції застосовувати не варто.
Переходячи до аналізу змісту Концепції Статуту територіальної громади
міста Києва, слід високо оцінити працю її розробників, однак, також і вказати
на деякі недоліки.
Інколи у Концепції мають місце термінологічні неточності. Так, у
першому ж реченні йдеться про «в м. Києві частково закладено базові
локально-правові засади місцевого самоврядування, зокрема, на основі
чинного законодавства України 28 березня 2002 року прийнято Статут
територіальної громади міста Києва, ряд інших нормативно-правових актів,
які створюють правові та організаційні основи діяльності Київської міської
ради, її виконавчого органу, органів самоорганізації населення, а також
реалізації права киян на місцеву ініціативу, громадські слухання, петиції
тощо» [73]. Очевидно, що йдеться не про «локально-правові засади місцевого
самоврядування», а про «місцеві правові засади». Адже традиційно в
українській юридичній літературі прикметник «локальні» застосовується до
актів підприємств, установ, організацій, а до актів органів місцевого
самоврядування слід застосовувати прикметник «місцевий».
Також у Концепції зазначено, що «статут територіальної громади своєрідна

комунальна

"конституція"

міста»

[73].

В

українському

муніципальному праві майже не застосовується поняття «комунальний», крім
випадків застосування цивільно-правового тезаурусу (комунальна власність)
або господарсько-правового тезаурусу (комунальна установа, комунальне
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підприємство). Тому, у муніципально-правовому контексті більш вірним було
б вести мову про «місцеву», а не про «комунальну» конституцію.
Інколи в тексті Концепції привертають увагу і інші висловлювання, не
притаманні нормативно-правовим актам та пов’язаним з ними документам.
Наприклад, зазначено, що статут територіальної громади має відповідати
критерію креативності.
Констатовано, що чинний Статут територіальної громади міста Києва
носить фіктивний і номінальнальний характер (аргументація цієї тези
відсутня).
Те, що у чинному Статуті територіальної громади міста Києва часто
дублюються положень актів чинного конституційного та муніципального
законодавства, іменується «дисфункціональністю». Знов-таки, пояснення з
цього питання відсутні.
А глибокі історичні коріння статутної нормотворчості в Україні
позначені поняттям «історична пам'ять». Це словосполучення не притаманно
тезаурусу нормативно-правових актів у цілому, та статутам територіальних
громад міст зокрема.
Внаслідок такого поверхового відношення до термінології, Концепція не
справляє повністю позитивного враження при ознайомленні з нею.
Проте, таких неточностей небагато.
До числа переваг Концепції слід віднести:
- формулювання у тексті документу його мети 5 (хоча більш вірним було
б сформулювати не мету Концепції статуту територіальної громади міста
Києва, а мету Статуту територіальної громади міста Києва);
- формулювання у тексті документу його

завдань6 (знов-таки,

справедливим було б вести мову про завдання Статуту територіальної громади
міста Києва);
Відповідно до ч. 3 документу, «метою Концепції є визначення підходів до встановлення
засад локально-нормативного регулювання питань організації та функціонування місцевого
самоврядування в м. Києві відповідно до Конституції України та сучасних стандартів і
принципів муніципальної демократії».
5
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- ретельну проробку структури майбутнього Статуту (наведено назви
розділів та усіх статей, які запропоновано включити до конкретного розділу).
Варто підвести проміжний підсумок. Враховуючи пропозиції вчених та
національну практику розробки концепцій статутів територіальних громад, з
огляду на підзаконний характер статутів територіальних громад міст в
Україні, до числа рекомендованих структурних елементів концепцій статутів
територіальних громад слід віднести наступні:
- мета статуту територіальної громади міста;
- завдання статуту територіальної громади міста;
- структура статуту територіальної громади міста.
Як зазначалося раніше, деякі питання, які фахівці з юридичної техніки
пропонують включати до концепцій законопроектів, можна викласти у
пояснювальних записках. Таким чином, проект статуту територіальної
громади міста вже матиме пояснювальну записку, яку на етапі динаміки від
концепції статуту до проекта статуту можна змінити та доповнити одночасно з
переробкою тексту концепції у текст проекту.
До пояснювальної записки, якою обов’язково має супроводжуватися
Концепція статуту територіальної громади міста, слід включити положення
про:
Відповідно до ч. 3 документу, «для досягнення цієї мети поставлені такі завдання
Концепції:
- визначити фактори, які свідчать про те, що чинний Статут територіальної громади міста
Києва виконав свою роль як основного локального акта саморегуляції територіальної
громади міста, вичерпав свої функціональні можливості;
- обґрунтувати доцільність прийняття нової редакції Статуту територіальної громади міста
Києва;
- визначити предмет та структуру нової редакції Статуту територіальної громади міста
Києва;
- окреслити місце та роль Статуту територіальної громади міста Києва в системі
нормативно-правового регулювання питань місцевого самоврядування на локальному рівні;
- запропонувати різні варіанти побудови схеми місцевого самоврядування в територіальній
громаді міста Києва, що може становити предмет широкого громадського та експертного
обговорення з тим, щоб обрати та закріпити в новій редакції Статуту найбільш оптимальну
для міста Києва модель;
- сформулювати механізми (організаційно-правовий, інформаційно-комунікативний тощо)
процесу реалізації Концепції, кінцевим етапом якого має стати прийняття Статуту
територіальної громади міста Києва та його реєстрація в установленому законом порядку».
6
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- робочу групу, що розробляє концепцію, про фахівців, яких планується
залучити до розроблення Проекту статуту;
- напрями та строки розробки Проекту статуту;
- особливості дії статуту у просторі, у часі, за колом осіб;
- політичні, економічні, соціальні, інші наслідки прийняття статуту;
- ті акти органів місцевого самоврядування, які потребуватимуть змін та
доповнень у зв’язку з прийняттям статуту;
- ті акти, які необхідно буде прийняти.
Фахівці з юридичної техніки розробили значну кількість класифікацій
по відношенню до концепцій законопроектів. У контексті нашого дослідження
доцільно розглянути можливість застосування цих класифікацій за аналогією
до концепцій статутів територіальних громад міст.
По відношенню до розвитку (динаміки) юридично значущої діяльності
існує пропозиція виокремлювати констатуючі та прогнозуючи концепції [199,
с. 229]. При дослідженні концепцій статутів територіальних громад міст було
сформульовано, що варто враховувати – це концепція підзаконного акту. А
тому варто рекомендувати створювати лише констатуючі концепції статутів
територіальних громад міст.
За методом викладення змісту дослідники пропонують розрізняти
концепції законопроектів описові та математизовані [199, с. 229]. Досвід
національної місцевої правотворчості у сфері статутів територіальних громад
міст надає підстави резюмувати, що поки що усі існуючі концепції статутів
територіальних громад міст належали до описових. До сфери правового
регулювання статутів територіальних громад міст не входять бюджетні
правовідносини, або інші галузеві правовідносини, які потребують включення
до концепцій статутів математизованих частин.
За предметом відображення фахівці з юридичної техніки виділяють
концепції одногалузеві та багатогалузеві (комплексні) [199, с. 229]. Варто
зауважити, що концепції статутів територіальних громад міст розробляються в
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межах галузі муніципального права. А тому застосовувати до них цю
класифікацію навряд чи плідно.
Так само навряд чи плідно застосовувати до концепцій статутів
територіальних

громад

класифікацію,

запропоновану

для

концепцій

законопроектів за елементами системи права – дослідники пропонують
поділяти концепції законопроектів на концепції інституту законодавства,
концепції підгалузі законодавства [199, с. 229]. Щодо концепцій статутів
територіальних громад міст слід уважати, що вони є концепціями підгалузі
законодавства, а саме – такої підгалузі муніципального законодавства
України, як міське право.
Нарешті, дослідники випрацювали ще одну класифікацію для концепцій
законопроектів. У залежності від структури документу вони пропонують
виокремлювати нормативні та «вільні» концепції [199, с. 230]. Так як в Україні
поки

що

не

встановлено

вимог

для

структури

концепцій

статутів

територіальних громад на загальнодержавному рівні, усі концепції належать
до «вільних».
Слід перейти до тих класифікацій законопроектів, які можна застосувати
для класифікації концепцій статутів територіальних громад за аналогією. З
числа розробок фахівців з юридичної техніки це лише дві класифікації.
За суб’єктом підготовки автори пропонують виокремлювати авторськоособисті та колективні концепції законопроектів [199, с. 229]. По відношенню
до статутів територіальних громад міст можна констатувати наявність
концепцій як першого, так і другого виду.
За змістовно-кількісним спрямуванням дослідники виокремлюють
концепції законопроектів моноспрямовані та конкуруючі [199, с. 229]. По
відношенню до статутів територіальних громад міст можна констатувати
наявність концепцій як першого, так і другого виду. Більше того, слід всіляко
заохочувати появу якомога більшої кількості конкуруючих концепцій, адже «у
спорі народжується істина».
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Нарешті, варто запропонувати ще одну класифікацію для концепцій
статутів територіальних громад міст. У залежності від суб’єкта, який ініціював
розробку концепції, слід виокремлювати концепції, створені за ініціативою
органів публічної влади чи посадових осіб, та концепції, створені за
ініціативою інститутів громадянського суспільства.
Резюмуючи,

варто

зауважити,

що

«ядром»

концепції

статуту

територіальної громади міста є положення про структуру та зміст майбутнього
статуту. Саме на підставі цих положень ведеться розробка проекту статуту
територіальної громади міста. Основа, розроблена авторами концепції,
наповнюється конкретними правовими нормами.
2.2 Проект статуту територіальної громади міста
Зміст проекту статуту територіальної громади міста формується
відповідно до положень, закріплених у концепції цього документу.
В українській юридичній \літературі наявна низка розробок з питань
оптимального змісту проекту статуту територіальної громади.
О.В. Батанов та Н.О. Чудик пропонують виокремлювати, у залежності
від змісту, статути кількох видів, впровадивши для цього поняття «модель
статуту».

Ці

автори,

досліджуючи

статути

територіальних

громад,

запропонували чотири моделі:
- статут – аналог Конституції;
- статут – звід;
- статут – кодекс;
- статут – місцева конституція [20, с. 82].
На наш погляд, ці узагальнення щодо різного підходу до змісту статутів
територіальних громад у цілому та статутів територіальних громад міст
зокрема, мають надзвичайне практичне значення на етапі проектування
статутів. Однак, слід висловити і кілька зауважень.
По-перше, за умови існування понять «концепція статуту територіальної
громади міста», «проект статуту територіальної громади міста», введення у
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широкий

науковий

та

практичний

обіг

поняття

«модель

статуту

територіальної громади міста» може спричинити термінологічну плутанину.
По-друге, О.В. Батанов та Н.О. Чудик узагальнили існуючі матеріали,
проаналізувавши чинні статути територіальних громад. Доцільно, спираючись
на їхні розробки, обрати найбільш оптимальну модель та запропонувати
дотримуватись її при розробці статутів територіальних громад міст.
Враховуючи таку важливу характеристику статутів територіальних
громад міст, як їхній кодифікований характер, доцільно уважати такою
моделлю модель «статут – кодекс». Обрання саме цієї моделі пов’язано з тим,
що, як вірно сформулювала О.В. Каменська, до проектів нормативно-правових
актів традиційно висувається вимога «скорочення до мінімуму кількості актів
з одного і того ж питання в інтересах кращої видимості нормативного
матеріалу, полегшення користування ним, обліку та систематизації» [63, с.
141].
Логіка нормотворчої діяльності «підказує», що при визначенні змісту
статуту варто керуватись, перш за все, нормативними вимогами до нього .
У попередніх частинах нашого дослідження було перераховано питання,
які мають бути обов’язково врегламентовані у статуті територіальної громади
у цілому та, відповідно, - і у статуті територіальної громади міста. Інші
положення, що включаються до статуту, залишаються на розсуд розробників
проекту з урахуванням принципу правової самостійності органів місцевого
самоврядування в межах, визначених законом. Правове регулювання
передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» питань
міського самоврядування є за своєю сутністю є заповненням прогалин у
правовому регулюванні міського самоврядування. Отже, в якості одного з
завдань статутів територіальних громад міст слід визнати виявлення та
заповнення прогалин у правовому регулюванні міського самоврядування.
Наприклад, статути територіальних громад міст включають в себе
положення про окремі форми безпосередньої демократії у місті. Як правило,
їхня регламентація вимагає значного обсягу, а тому в українських містах
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склалась позитивна практика регламентації відповідних положень у додатках
до статутів територіальних громад міст. Так, Статут територіальної громади
міста Чугуєва супроводжується трьома додатками:
- Додаток 1 «Положення «Про громадські слухання в місті Чугуєві»;
- Додаток 2 «Положення «Про місцеві ініціативи в місті Чугуєві»;
- Додаток 3 «Положення «Про загальні збори громадян за місцем
проживання» [171].
У попередніх частинах нашого дослідження було зазначено, що
завданням статутів територіальних громад міст також слід визнати врахування
історичних, культурних та інших особливостей конкретних територіальних
громад та населених пунктів, в межах яких проживають члени цих
територіальних громад. Для того, щоб ознайомитись з цією стороною
статутної нормотворчості, слід звернутись до текстів статутів територіальних
громад українських міст.
По-перше, у статутах територіальних громад українських міст наявні
положення

щодо

символіки

територіальних

громад.

Так,

у

Статуті

територіальної громади міста Харків Стаття 6 має назву «Символіка
територіальної громади» та передбачає, що «символікою територіальної
громади міста, що відображує його історичні, культурні, соціально-економічні
та інші особливості і традиції, є прапор і герб територіальної громади» [165], а
також містить опис елементів міської символіки. Наприклад, зазначено, що
«герб

територіальної

громади

представляє

собою

геральдичний

щит

французької форми (чотирикутний, загострений униз). На зеленому полі щита
зображені перехрещені ріг достатку, наповнений плодами й прикрашений
квітами, і кадуцей (золотий жезл із срібними крилами), оповитий зміями»
[165].
По-друге, у статутах територіальних громад українських міст наявні
положення щодо нагород та відзнак міста. Наприклад, у статуті територіальної
громади міста Одеса стаття 7 «Відзнаки та нагороди міської громади»
сформульована наступним чином:
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«1. З метою визнання особливо видатних заслуг перед містом громадян
України, іноземних громадян, осіб без громадянства встановлюється почесне
звання «Почесний громадянин міста Одеси», яке присвоюється безстроково.
2. Підстави та порядок присвоєння почесного звання «Почесний
громадянин міста Одеси» визначаються Положенням, яке затверджується
міською радою.
3. Для відзначення громадян України, трудових колективів, іноземних
громадян, осіб без громадянства за заслуги встановлюються такі відзнаки та
нагороди міської громади:
- Почесна грамота виконавчого комітету Одеської міської ради;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «Подяка»;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «Трудова слава»;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «Знак пошани»;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «За заслуги перед
містом»;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «Одеса»;
- Почесна грамота Одеської міської ради;
- Почесна відзнака Одеського міського голови імені Г.Г. Маразлі I, II, III
ступенів.
4. Підстави та порядок присудження відзнак та нагород міської громади
визначаються Положеннями, які затверджуються відповідними органами та
посадовими особами міського самоврядування.
5. Міська рада та міський голова можуть за власною ініціативою, а
також за ініціативою виконавчих органів міської ради встановлювати інші
відзнаки та нагороди» [162].
Отже, по відношенню до українських міст навряд чи є справедливою
висловлена в юридичній літературі думка, що «у статутах фактично відсутні
оригінальні правові норми, які враховують територіальні, історичні та інші
місцеві особливості» [85, с. 97].
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По-третє, у статутах територіальних громад українських міст наявні
положення щодо найбільш важливих для міської громади дат. Наприклад, у
статуті територіальної громади міста Лозова стаття 4 «Щорічні загальноміські
заходи та пам’ятні дати» має наступну редакцію:
«1. Проявляючи повагу до історичних традицій міста, турбуючись про їх
збереження і збагачення, про самобутній розвиток територіальної громади,
установлюються міські свята - День міста, День звільнення міста Лозової від
фашистських загарбників - 16 вересня.
2. Рішенням міської ради можуть встановлюватися інші загальноміські
свята.
3. Святкування Дня міста, видатних подій, державних та релігійних свят
є основою подальшого розвитку злагоди, порозуміння та взаємопідтримки у
суспільстві» [159].
Крім необхідності врахування нормативних вимог до змісту статуту та
заповнення правових прогалин, при визначенні змісту статуту територіальної
громади міста варто виходити з міркувань, які висловив С.А. Хвальов,
описуючи предмет статутного правового регулювання у взаємовідносинах
«федерація – суб’єкти федерації». Він узагальнив, що «акти <…> статутного
регулювання <…> виконують ряд специфічних функцій. Цілями такого
функціонування
нормативними

є

заповнення

актами

правового

навмисне
вакууму

утвореного
в

федеральними

регламентації

окремими

суспільних відносин, що виникають у суб'єктів Російської Федерації, а також
транслювання через конституційні (статутні) акти загальнодержавних ідей і
цінностей» [180, с. 17].
С.А.

Хвальов

розмірковував

та

формулював

свою

тезу

щодо

співвідношення статутів суб’єктів федерації та нормативно-правових актів
загальнодержавного рівня. Але його ідеї можна втілити і щодо співвідношення
статутів територіальних громад як місцевих актів та нормативно-правових
актів загальнодержавного рівня в Україні, - коли йдеться про втілення у
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положеннях статутів територіальних громад міст тих конституційних
принципів, які мають відношення до місцевого самоврядування.
Щоправда, більш коректним буде вести мову про втілення у статутах
територіальних громад з метою їхньої «трансляції» на рівні певної
адміністративно-територіальної одиниці принципів Конституції України, а не
конституційних принципів. Більшість вчених – фахівців з конституційного
права

застосовує

поняття

«конституційні

принципи»

та

«принципи

Конституції» як синоніми, але єдина позиція з цього питання відсутня. А тому
варто

вести

мову

саме

про

«конституційні

принципи

місцевого

самоврядування», щоб запобігти двозначностей та неточності у розумінні
сформульованих пропозицій.
Статути територіальних громад міст, як вже неодноразово зазначалось,
мають підзаконний характер. По відношенню до них діє такий принцип
Конституції України, як верховенства закону, а також найвищої юридичної
сили норм Конституції України. Отже, виходячи з цих принципів, доречним
буде застосування при розробці та прийнятті статутів територіальних громад
міст саме принципів Конституції України.
У попередньому підрозділі сформульовано авторську позицію щодо
повторів у тексті статутів територіальних громад міст положень законів
України.

По

самоврядування

відношенню
варто

до

зробити

конституційних
виключення.

принципів

По-перше,

місцевого

принципи

є

надзвичайно лаконічними, вони не переобтяжуватимуть статут територіальної
громади міста. По-друге, принципи є надзвичайно важливими для міського
життя, враховуючи їхню роль у державному та суспільному житті країни. Крім
того, застосування принципів Конституції України у статутах територіальних
громад міст не вимагає прямого цитування та прямого запозичення
відповідних норм – принципів Конституції України 1996 року. Достатньо
керуватися

цими

принципами

при

розробці

та

прийнятті

статуту

територіальної громади міста, особливо при розробці. Так, конституційні
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принципи місцевого самоврядування мають бути враховані при визначенні
структури статутів територіальних громад міст.
Для обґрунтування та ілюстрування цієї тези слід спочатку визначитись
з переліком принципів Конституції України 1996 року, які можуть бути
застосовані для визначення структури статутів територіальних громад міст.
Узагальнюючи напрацювання українських фахівців з конституційного
права України, слід зазначити, що конституційними принципами уважаються,
по-перше, положення, які безпосередньо включені до її тексту (так звані
норми-принципи), а також ті принципи, які не згадані в тексті Основного
Закону України безпосередньо, але випливають з його сутності та змісту.
Остання група принципів формується з урахуванням офіційних тлумачень
тексту Основного Закону України Конституційним Судом України.
Відомий

вчений-конституціоналіст,

суддя

Конституційного

Суду

України у відставці М.Д. Савенко запропонував:
- уважати, що «принципи Конституції України - це матеріалізовані в її
нормах визначальні положення, основні засади, вихідні ідеї, основоположні
загальнообов'язкові правила, найважливіші соціальні цінності, що мають
загальну значущість і найвищу імперативність» [147, с. 16];
- виходити з положення, відповідно до якого «принципи конституції
відрізняються від інших її норм своїм змістом і значущістю. У них закладені
визначальні, фундаментальні положення, що закріплюють найважливіші
напрями, правила функціонування суспільства, держави, особи, соціальні
цінності, об'єктивно зумовлені потребами і рівнем розвитку людини,
громадянського суспільства» [147, с. 14];
- класифікувати принципи Конституції за різноманітними підставами,
серед яких для нашого дослідження найбільш цікавою є ідея, відповідно до
якої «за функціями і предметом правового регулювання можна виділити
принципи інститутів Конституції: конституційного ладу, прав і свобод людини
і громадянина, правосуддя, виборів, територіального устрою тощо» [147, с.
15].
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Застосовуючи до принципів Конституції України класифікацію за
функціями

і

предметом

правового

регулювання,

слід

виокремити

конституційні принципи місцевого самоврядування.
Деякі з принципів Конституції України 1996 року, що стосуються
міського самоврядування, розміщено у Розділі ХІ «Місцеве самоврядування».
Це такі принципи:
- виборності органів місцевого самоврядування;
- правової самостійності органів місцевого самоврядування в межах,
визначених законом;
- організаційної самостійності органів місцевого самоврядування в
межах, визначених законом;
-

матеріальної

і

фінансової

самостійності

органів

місцевого

самоврядування в межах, визначених законом;
- рівного захисту усіх форм власності (у контексті комунальної
власності);
- судового захисту прав місцевого самоврядування;
- принципи виборчого права (у контексті виборності органів місцевого
самоврядування).
Але, деякі з принципів Конституції України 1996 року, що стосуються
міського самоврядування, розміщено також і в інших розділах Основного
Закону. Це такі принципи:
- невідчужуваності та

непорушності прав

і свобод

людини

і

громадянина;
- верховенства права;
- верховенства і прямої дії норм конституції;
- державного гарантування місцевого самоврядування;
- народного суверенітету (у контексті поєднання загальнодержавних та
місцевих інтересів);
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- народовладдя (у контексті права територіальної громади самостійно
або через сформовані нею органи самостійно вирішувати питання місцевого
значення в межах Основного Закону та законів України);
- демократизму (у контексті підзвітності та відповідальності перед
територіальними громадами їх органів та посадових осіб);
- законності;
- рівності.
Варто зауважити, що більшість з цих принципів включено до статті 4
«Основні принципи місцевого самоврядування» Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні», - однак, не усі. Також, стаття 4 містить і ті
принципи, які поки що не є конституційними принципами місцевого
самоврядування (їх прямо не включено до тексту Основного Закону, а єдиний
орган конституційної юрисдикції – Конституційний Суд України – поки що не
здійснив офіційних тлумачень, з яких би ці принципи випливали).
Втілення у міське життя принципів Конституції України про місцеве
самоврядування слід уважати третім завданням статутів територіальних
громад міст. Крім того, як вже було запропоновано уважати вище, слід
виходити з того, що зміст статуту територіальної громади міста має
обумовлюватися принципами Конституції України.
Слід підкреслити, що – попри ця теза висловлена в українській
юридичній літературі вперше – зміст більшості статутів територіальних
громад

послідовно

розвиває

конституційні

принципи

місцевого

самоврядування.
Так, у статутах територіальних громад міст вказується, які саме органи
та посадові особи міського самоврядування обираються безпосередньо
населенням (таким чином, підкреслюється принцип виборності органів
місцевого самоврядування). Це можна зробити з застосуванням різних
формулювань.

Одразу три

варіанти

відповідних

нормативно-правових

положень можна знайти у Статуті територіальної громади міста Чернівців:
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- у частині першій статті 30 «Чернівецька міська рада – представницький
орган місцевого самоврядування» встановлено, що «Чернівецька міська рада –
представницький

орган

місцевого

самоврядування,

що

представляє

територіальну громаду міста і здійснює від її імені та в її інтересах функції і
повноваження місцевого самоврядування»;
- у частині першій статті 33 «Чернівецький міський голова» встановлено,
що

«Чернівецький

міський

голова

є

головною

посадовою

особою

територіальної громади міста, що обирається на основі загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом таємного голосування на термін, який
визначений законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі»;
- у частині першій статті 26 «Участь у створенні і діяльності органів
самоорганізації населення» зазначено, що «чернівчани мають право обирати
та бути обраними до будинкових, вуличних, квартальних комітетів та інших
органів самоорганізації населення» [169].
Положення статутів територіальних громад міст про виборність певних
органів та посадових осіб міського самоврядування супроводжуються згадкою
про принципи виборчого права (через вказівку на те, що таке обрання
здійснюється шляхом загального, рівного, прямого виборчого права з
застосуванням таємного голосування). Наприклад, стаття 2 глави 4 «Місцеві
вибори» Статуту територіальної громади міста Білопілля передбачає: «місцеві
вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування. Ніхто не може бути
примушений до участі у місцевих виборах» [154].
У цьому Статуті про принципи виборчого права згадується ще кілька
разів: у контексті виборів до міської ради (стаття 2 глави 2 «Міська рада») та
виборів міського голови (стаття 1 глави 4 «Міський голова), а також виборів
органів самоорганізації населення (стаття 2 глави 7 «Порядок формування
органів самоорганізації населення»).
Принцип демократизму (у контексті підзвітності та відповідальності
перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб) також
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знаходить свій прояв по-різному, коли йдеться про статути територіальних
громад українських міст.
Наприклад, у Статуті територіальної громади міста Черкаси відповідні
положення розміщено у Розділі IV «Органи та посадові особи місцевого
самоврядування». У статті 28 передбачено, що «міська рада є підзвітною,
підконтрольною і відповідальною перед територіальною громадою», а у статті
31 – що «міський голова є підзвітним і відповідальним перед територіальною
громадою, відповідальним - перед міською радою» [168].
У Статуті територіальної громади міста Кузнецовськ Рівненської області
питанню підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх
органів та посадових осіб міського самоврядування приділено значно більше
уваги, ніж у проаналізованому вище Статуті територіальної громади міста
Черкаси.
Зокрема,

у

Статуті

територіальної

громади

міста

Кузнецовськ

Рівненської області:
- у Преамбулі є посилання на те, що міська рада приймала Статут міста,
у тому числі,

«забезпечуючи здійснення принципів відповідальності,

підзвітності та підконтрольності органів місцевого самоврядування перед
територіальною громадою міста», а також для «створення умов для втілення
гарантованого

державою

права

міської

громади

самостійно,

під

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
вирішувати питання місцевого значення, виходячи з реальних потреб міської
громади»;
- у частині четвертій статті 9 «Загальні збори громадян» передбачено,
що вони можуть «ґ) ініціювати розгляд питання про притягнення посадових
осіб міського самоврядування до відповідальності»;
- стаття 16 «Основні засади місцевого самоврядування у місті
Кузнецовськ» у частині два перераховує основні принципи організації
місцевого самоврядування у місті Кузнецовськ, відносячи до їх числа
«підзвітність та відповідальність перед міською громадою органів та
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посадових

осіб

місцевого

самоврядування

шляхом

обов’язкового

і

систематичного надання міській громаді повної інформації про зміст і
результати діяльності місцевого самоврядування»;
- стаття 25 «Делегування повноважень міської ради» у частині сьомої
проголошує, що «орган, якому делегуються повноваження міської ради, є
відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед Кузнецовською міською
радою за реалізацію делегованих повноважень»;
- окрема стаття присвячена питанням підконтрольності та підзвітності
Кузнецовської міської ради. Це стаття 26 «Підзвітність та підконтрольність
міської ради», що встановлює: «Міська рада відповідальна, підзвітна і
підконтрольна перед міською громадою»;
- нарешті, стаття 29 передбачає наявність такого нормативно-правового
акту, як Кодекс поведінки депутатів міської ради та посадових осіб місцевого
самоврядування,

затвердженого

Кузнецовською

міською

радою,

та

встановлює, що порушення посадовими особами цього кодексу «є підставою
для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства» [158].
Інколи

положення

про

підзвітність

та

відповідальність

перед

територіальними громадами міст їх органів та посадових осіб до статутів
територіальних громад міст не включаються, що слід визнати хибним (дивись,
наприклад,

Статут

територіальної

громади

міста

Луцька,

Статут

територіальних

громад

територіальної громади міста Чопа, деякі інші).
Знаходить

своє

закріплення

у

статутах

українських міст і принцип народного суверенітету (у контексті поєднання
загальнодержавних

та

місцевих

інтересів).

Так,

стаття

14

Статуту

територіальної громади міста Черкаси проголошує, що «Черкаська міська рада
відстоює інтереси територіальної громади, передбачені Конституцією та
законами України. Міська рада може звернутися до суду, якщо державні
органи або посадові особи обмежують самостійність територіальної громади,
гарантовану Конституцією України, Європейською хартією про місцеве
самоврядування, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та
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іншими нормативно-правовими актами України» [168]. Тут водночас
закріплено і принцип судового захисту прав міського самоврядування.
Щодо принципу народного суверенітету (у контексті поєднання
загальнодержавних та місцевих інтересів) доволі типовим є й положення, яке
містить Статут територіальної громади міста Івано-Франківська. Статут
встановлює у статті 7, що:
«органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної
громади міста зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень, у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Представницький орган місцевого самоврядування (рада), міський
голова, виконавчі органи ради у місті діють в інтересах територіальної
громади за принципом розподілу повноважень у порядку і в межах,
визначених законами України та цим Статутом.
Самовільне

присвоєння

визначених

законом

самоврядних

та

делегованих повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування
іншими органами та посадовими особами, а також перевищення наданих їм
повноважень, не допускається» [156].
Кожен зі статутів територіальних громад українських міст не оминає
увагою принцип народовладдя (у контексті права територіальної громади
самостійно або через сформовані нею органи вирішувати питання місцевого
значення в межах Основного Закону та законів України). В тексті основної
частини статуту або у додатках до нього регламентуються питання, пов’язані з
загальними

зборами

громадян

за

місцем

проживання,

з

місцевими

ініціативами, з громадськими слуханнями, тощо. До Статутів включається
згадка про місцеві вибори з відсильними нормами. А також кожен Статут
передбачає статтю, у якій міститься перелік органів міського самоврядування.
Наприклад, у Статуті територіальної громади міста Чоп це стаття 12
«Система місцевого самоврядування» наступного змісту:
«1. Систему місцевого самоврядування міста Чоп складають:
1) територіальна громада міста Чоп;
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2) Чопська міська рада;
3) Чопський міський голова;
4) виконавчі органи Чопської міської ради;
5) органи самоорганізації населення міста Чоп» [170].
Переходячи

до

аналізу

прикладів

відображення

у

статутах

територіальних громад міст таких принципів, як принцип верховенства права,
принцип верховенства і прямої дії норм конституції та принцип законності
варто зазначити, що здебільшого про них йдеться разом.
Наприклад, Статут територіальної громади міста Черкаси містить Розділ
ІІ «Правова основа Статуту», що складається з кількох статей. У контексті
нашого дослідження найбільший інтерес представляє стаття 10 наступного
змісту:
«Правовою основою Статуту є Конституція України, Закони України
"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів", "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", "Про органи
самоорганізації населення", "Про участь громадян в охороні громадського
порядку та державного кордону" та інші нормативно-правові акти України»
[168].
Слід підкреслити, що ця стаття не містить прямого цитування положень
законів України, але все ж таки потребує внесення змін та доповнень у зв’язку
з тим, що наразі втратили чинність закони України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" та "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".
Станом на 1 січня 2020 року таких змін та доповнень внесено не було. А тому,
слід рекомендувати у статутах територіальних громад міст обмежуватись
максимально лаконічними відсильними нормами, коли йдеться про посилання
на чинне законодавство України. Варто не лише не цитувати положення
нормативно-правових актів, але й не посилатися на конкретні назви
нормативно-правових актів.
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У контексті аналізу відображення зазначених принципів у статутах
територіальних громад слід звернути увагу на той факт, що вони
застосовуються не завжди вірно.
Так, Статут територіальної громади міста Сєвєродонецька починається з
Розділу І «Загальні положення», який відкриває стаття 1 «Правова основа
статуту». Зокрема, ця стаття передбачає, що:
«1)

Статут територіальної громади м. Сєвєродонецька (далі – Статут) є

основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим
відповідно

до

Конституції

України,

Закону

України

“Про

місцеве

самоврядування в Україні», інших законів України, та з урахуванням
положень «Європейської хартії місцевого самоврядування», ратифікованої
Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР.
2)
силу

Статут діє на території міста Сєвєродонецька і має вищу юридичну

стосовно

інших

актів

органів

і

посадових

осіб

місцевого

самоврядування» [163].
У першій частині статті 1 Статуту територіальної громади міста
Сєвєродонецька заслуговує на всіляку підтримку те, як при визначенні
правової основи статуту зроблено посилання на мінімально необхідну
кількість документів. Автори тексту Статуту врахували, що при внесенні
настільки значних змін та доповнень до кожного з них, що може потягти за
собою зміну назви документу (крім Конституції України), Статут необхідно
буде викладати у новій редакції, а отже – посилання на неактуальний
нормативно-правовий акт можна буде швидко виправити.
Частина два є доволі спірною, адже вона наділяє Статут територіальної
громади міста Сєверодонецьк вищою юридичною силою у міській правовій
системі.
Положення статутів територіальних громад міст не оминають увагою
принцип правової самостійності органів місцевого самоврядування в межах,
визначених законом. Наприклад, у Статуті територіальної громади міста
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Чернігова цей принцип отримав свою конкретизацію у наступних статтях
Розділу 10 «Акти органів і посадових осіб міського самоврядування»:
- стаття 76 «Рішення Чернігівської міської, районної у місті Чернігові
ради»;
- стаття 77 «Акти виконавчих органів і посадових осіб міського
самоврядування».
Кожна з цих статей є доволі значною за обсягом, та передбачає види
актів, які приймають конкретні органи міського самоврядування, порядок
прийняття цих актів (для міської ради), порядок набуття чинності цими актами
та їхнього оприлюднення. Окремо передбачена процедура, яка застосовується
у разі незгоди Чернігівського міського голови з проектом нормативноправового акту, а саме:
- «рішення Чернігівської міської ради у п’ятиденний строк з моменту
його прийняття може бути зупинено Чернігівським міським головою і внесено
на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Міська
рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо
рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення
двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає
чинності»;
- «у разі незгоди Чернігівського міського голови (голови районної у
місті Чернігові ради) з рішенням виконавчого комітету ради, він може
зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і внести це питання на
розгляд відповідної ради» [169].
Крім того, у статутах територіальних громад українських міст є
положення про обсяг компетенції кожного з органів міського самоврядування
у вигляді відсильних норм.
Наприклад, Статут територіальної громади міста Хмельницького у статті
32 передбачає, що «розмежування повноважень між міською радою, міським
головою, виконавчими органами міської ради та органами самоорганізації
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населення здійснюється згідно Закону, цього Статуту та рішень міської ради»
[167].
А у Статуті територіальної громади міста Миколаєва щодо повноважень
міської ради узагальнено, що «міська рада є представницьким органом
місцевого самоврядування, яка представляє інтереси територіальної громади
міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження
місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України
"Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами» (стаття 11)
[161].
Крім того, у Статуті територіальної громади міста Миколаєва додано й
доктринальні узагальнення щодо компетенції органів та посадових осіб
міського самоврядування. Зокрема, зазначено, що «компетенцію органів і
посадових осіб місцевого самоврядування складають:
- власні (самоврядні) повноваження, тобто безпосередньо зазначені в
Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та інші, не
передбачені діючим законодавством, якщо вони не віднесені законами до
компетенції інших органів самоврядування та органів державної влади й
управління, прямо закріплені даним Статутом і не ведуть до обмежень прав і
свобод громадян, а також передбаченої законом господарської самостійності
підприємств й об'єднань різних форм власності;
- делеговані повноваження, тобто окремі повноваження органів
виконавчої

влади,

покладені

на

органи

місцевого

самоврядування

відповідними нормативно-правовими актами;
- повноваження, передані органами виконавчої влади на договірній
основі» [161].
Інколи відповідні положення містяться на початку основної частини
статуту територіальної громади. Наприклад, стаття 1 Статуту територіальної
громади міста Суми має назву «Поняття Статуту територіальної громади міста
Суми» та передбачає, що:
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«Статут

територіальної громади

міста

Суми

<…>

є

місцевим

нормативно-правовим актом, який встановлює в межах Конституції і законів
України права, свободи і обов’язки жителів міста Суми, повноваження
територіальної

громади

міста,

механізми

здійснення

місцевого

самоврядування, регулює відносини між територіальною громадою міста та
міською владою, визначає організаційні, матеріальні і фінансові основи
місцевого самоврядування на території міста, а також регулює інші питання,
віднесені

чинним

законодавством

України

до

компетенції

місцевого

самоврядування» [172].
Також варто зауважити, що на сучасному етапі розвитку статутної
нормотворчості майже не існує статутів територіальних громад українських
міст,

у

яких

би

наводився

перелік

повноважень

органів

міського

самоврядування. Однак, є й виключення з цієї практики (дивись, наприклад,
Статут територіальної громади міста Бердянська).
Наступний принцип Конституції України 1996 року, який має
відношення до міського самоврядування, – це принцип організаційної
самостійності органів місцевого самоврядування в межах, визначених
законом. Цей принцип знаходить свій прояв у кожному статуті територіальної
громади міста.
Наприклад, у Статуті територіальної громади міста Івано-Франківська
передбачено:
«Стаття 35. Система місцевого самоврядування міста Івано-Франківська
включає:
-

територіальну громаду міста Івано-Франківська;

-

Івано-Франківську міську раду;

-

Івано-Франківського міського голову;

-

виконавчі органи Івано-Франківської міської ради;

-

старости;

-

органи самоорганізації населення» [156].
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Варто підкреслити, що, якщо місто має районний поділ, саме у статуті
територіальної громади зазначається про особливості самоврядування у
районах міста – чи створюються районні у місті ради як представницькі
органи, які ще органи місцевого самоврядування функціонують в районах у
містах.
Так, у місті Одеса районні у місті ради як представницькі органи не
утворюються. Особливості здійснення місцевого самоврядування у районах
міста Статут територіальної громади передбачає у статті 9 «Райони міста»
Розділу ІІ «Адміністративно-територіальний устрій та розвиток території
міста»:
«1. Адміністративно-територіальний устрій міста Одеси складається з
районів в місті. Поділ міста на райони, їх найменування та перейменування,
встановлення та зміна меж районів здійснюється Одеською міською радою з
урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей.
Поділ міста на райони має за мету створення оптимальної системи
управління у місті, наближення органів державної влади та органів міського
самоврядування до мешканців, розширення можливостей вирішення питань
місцевого значення з урахуванням думки мешканців районів у місті.
2. На момент прийняття Статуту територія міста включає чотири райони
в місті: Київський, Малиновський, Приморський та Суворовський.
3. Питання організації управління районами міста вирішуються міською
радою згідно з Конституцією, законодавством України та Статутом.
4. Міська рада створює на території районів територіальні виконавчі
органи міської ради – районні адміністрації. Повноваження районних
адміністрацій визначаються Положеннями, що затверджуються міською
радою» [162].
Одним з українських міст, у якому кожен з районів має районну у місті
раду, є Чернігів. Статут територіальної громади міста Чернігова з питання
особливостей

здійснення

передбачає, що:

місцевого

самоврядування

у

районах

міста
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«Система міського самоврядування у місті Чернігові включає:
-

територіальну

громаду

міста

–

первинний

суб’єкт

міського

самоврядування, який може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, що
віднесене Конституцією України та законами України до відання місцевого
самоврядування;
- міську раду – представницький орган міського самоврядування;
- Чернігівського міського голову;
- виконавчі органи міської ради – виконавчий комітет, відділи та
управління міської ради;
- районні у місті Чернігові ради;
- виконавчі органи районних у місті Чернігові рад – виконавчий комітет,
відділи та управління районних у місті Чернігові рад;
- органи самоорганізації населення в місті» [169].
Доволі нетрадиційно питання структури міського самоврядування
вирішено у Статуті територіальної громади міста Миколаєва. Частина 2 статті
7 передбачає, що:
«Система міського самоврядування, через яку територіальна громада
здійснює міське самоврядування, включає:
- територіальну громаду міста Миколаєва;
- Миколаївську міську раду;
- Миколаївського міського голову;
- виконавчий комітет Миколаївської міської ради;
- адміністрації районів міста;
- департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи міської
ради;
- органи самоорганізації населення;
- експертно-громадську раду виконавчого комітету Миколаївської
міської ради;
- консультативно – дорадчу раду Миколаївської міської ради» [169].
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Як правило, при визначенні системи органів міського самоврядування не
йдеться про інститути громадянського суспільства (експертно-громадська рада
виконавчого комітету Миколаївської міської ради), так само як і про
консультативні органи (дорадчу раду Миколаївської міської ради).
Принцип державного гарантування місцевого самоврядування знайшов
свій прояв у таких положеннях статутів територіальних громад українських
міст, які здебільшого дублюють Закон «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Наприклад, у Статуті територіальної громади міста Бердянська
відповідні

положення

згруповано

у

Розділі

VI

«Гарантії

місцевого

самоврядування» [152]. Але, державні гарантії місцевого самоврядування в
Україні у цьому Розділі викладено разом з нормами про відповідальність
органів

місцевого

самоврядування

та

їхніх

посадових

осіб

перед

територіальною громадою міста Бердянська (ці норми також можна уважати
проявом державних гарантій місцевого самоврядування, адже основи
підконтрольності

та

підзвітності

цих

органів

закладено

на

загальнодержавному рівні. Однак, це буде певним перебільшенням, все ж таки
принцип державного гарантування місцевого самоврядування має більш
вузький зміст).
Принцип рівності завжди знаходить своє втілення

у статутах

територіальних громад українських міст – наприклад, в констатації того, що
при проведенні місцевих виборів у місті слід дотримуватися принципу рівного
виборчого права (дивись, наприклад, частину другу статті 37 «Міська рада представницький орган місцевого самоврядування» Статуту територіальної
громади міста Біла Церква [153]), в проголошенні рівності прав членів
територіальної громади (дивись, наприклад, частину п’яту статті 21 «Участь
громадян та юридичних осіб у роботі органів місцевого самоврядування»
Статуту територіальної громади міста Житомира) [155].
Проявом принципу рівності є й принцип рівного захисту усіх форм
власності (у контексті комунальної власності). Кожен статут територіальної
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громади українського міста приділяє чільну увагу питанням, пов’язаним з
комунальною власністю. У статуті може бути окремий розділ, присвячений
комунальній власності - наприклад, як у Статуті територіальної громади міста
Кузнецовськ, до якого включено Розділ 8 «Комунальна власність у місті
Кузнецовськ» (у складі статті 34 «Комунальна власність як економічна основа
місцевого самоврядування у місті Кузнецовськ», статті 35 «Комунальні
підприємства, установи та організації», статті 36 «Захист прав комунальної
власності») та Розділ 9 «Фінансова основа місцевого самоврядування у місті
Кузнецовськ» (у складі статті 37 «Фінансові ресурси міської громади», статті
38 «Бюджет територіальної громади міста Кузнецовськ» та статті 39 «Місцеві
податки і збори») [158].
Але значно більш поширеним є варіант, коли положення про
комунальну власність уміщуються у розділ статуту територіальної громади
міста,

присвячений

реалізації

принципу

матеріальної

і

фінансової

самостійності органів місцевого самоврядування в межах, визначених
законом. Наприклад, Статут територіальної громади міста Херсона у межах
Глави ІІІ «Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування» містить
Частину 1 «Комунальна власність міста» [166].
Доволі нетиповою є архітектоніка Статуту територіальної громади міста
Луцька – у Статуті є Розділ V «Власність міської громади», у якому розкрито
матеріально-фінансову основу міського самоврядування, у тому числі є низка
положень про комунальну власність [160]. А отже, зміст цього Розділу є
значно більш широким, ніж передбачено його назвою.
Найбільш

різноманітним

за

змістом

є

реалізація

у

статутах

територіальних громад українських міст принципу невідчужуваності та
непорушності прав і свобод людини і громадянина.
Інколи у статутах територіальних громад українських міст взагалі не
згадується про права людини (наприклад, Статут територіальної громади міста
Білопілля [154]). Враховуючи важливість принципу невідчужуваності та
непорушності прав і свобод людини і громадянина, та необхідність його
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послідовного втілення та реалізації як на загальнодержавному, так і на
місцевому рівні, це навряд чи можна визнати оптимальним.
Інколи у статутах територіальних громад українських міст правам
людини присвячена окрема стаття. Наприклад, у Статуті територіальної
громади міста Миколаєва це стаття 3 з назвою «Права та обов’язки жителів
міста Миколаєва».
Значно частіше у статутах територіальних громад українських міст
правам людини присвячений окремий розділ.

Наприклад,

у Статуті

територіальної громади міста Суми.
А у Статуті територіальної громади міста Чернігова правам людини і
громадянина у цілому присвячено два розділи:
- Розділ 3 «Територіальна громада міста Чернігова, права та обов’язки
жителів міста»;
- Розділ 4 «Участь чернігівців у міському самоврядуванні».
Сформулювати пропозиції про оптимальний спосіб застосування такого
принципу Конституції України, як принцип невідчужуваності та непорушності
прав і свобод людини і громадянина у статутній нормотворчості можна з
урахуванням того, які саме права людини і громадянина

доцільно

закріплювати у статутах територіальних громад міст.
В юридичній літературі існує низка праць, присвячених питанню
муніципальних прав людини - дивись, наприклад, роботи М.О. Баймуратова
[8; 7], О.В. Батанова [19], С.Ю. Русанової [146], Т.Л. Грабильникової [35],
інших дослідників. М.С. Бондарь пропонує уважати, що «муніципальні права це ті права, які забезпечують реальні можливості кожному члену місцевої
громади брати участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, в
управлінні

муніципальною

власністю,

користуватися

матеріальними

і

духовними благами, що розподіляються за територіальним принципом,
безперешкодно

здійснювати

особисту

свободу

на

основі

недоторканності людини в місцевому співтоваристві» [24, с. 237].

безпеки

і

168
Так як розгляд питань, пов’язаних з муніципальними правами людини
не є предметом нашого дослідження, варто навести міркування автора, з
позицією якого ми повністю погоджуємося, - П.М. Любченка.
П.М. Любченко пропонує вести мову не про «муніципальні права
особистості», а про «права людини у сфері місцевого самоврядування». Він
справедливо зазначає, що «права людини у місцевому самоврядуванні є
різновидом загальних конституційних прав громадян» та наводить «перелік
конституційних норм, які регламентують відносини щодо забезпечення прав і
свобод людини і громадянина у сфері місцевого самоврядування <…>,
зокрема, це:
- право громадян знайомитися в органах місцевого самоврядування з
відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом
таємницею (ст. 32);
- право громадян брати участь у місцевих референдумах (ст. 38);
- право громадян вільно обирати і бути обраними до органів місцевого
самоврядування (ст. 38);
- право громадян на рівний доступ до служби в органах місцевого
самоврядування (ст. 38);
- право громадян проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про
які завчасно сповіщаються органи місцевого самоврядування (ст. 39);
- право людини на індивідуальні чи колективні звернення (петиції) до
органів місцевого самоврядування (ст. 40);
- право громадян користуватися природними об’єктами права власності
народу відповідно до закону (ст. 13);
- право громадян користуватися для задоволення своїх потреб об’єктами
права комунальної власності (ст. 41);
- право громадян на соціальний захист, яке гарантується <…>
створенням

мережі

комунальних

непрацездатними (ст. 46);

<…>

закладів

для

догляду

за
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- право громадян, які потребують соціального захисту, на отримання від
органів місцевого самоврядування житла безоплатно або за доступну для них
плату (ст. 47);
- право громадян на безоплатне отримання медичної допомоги в
комунальних закладах охорони здоров’я (ст. 49);
- право громадян на освіту, яке забезпечується доступністю і
безоплатністю освіти в комунальних навчальних закладах (ст. 53);
- право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55);
- право людини на відшкодування за рахунок місцевого бюджету
матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових
осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56)» [90, с. 60-62].
Приєднуємося до думки П.М. Любченка щодо того, що навряд чи
доцільно вести мову про «муніципальні права людини». Цей висновок
сформульовано з урахуванням розвитку муніципального законодавства
України, а також з урахуванням положень гуманітарного законодавства
України як підгалузі національного конституційного законодавства.
Слід зазначити, що питання закріплення прав і свобод особистості на
місцевому рівні здебільшого досліджувалось у контексті не взаємовідносин
«держава – місцеве самоврядування», а «держава – суб’єкти федерації».
Однак, відповідні міркування здебільшого можна застосовувати за аналогією
до взаємовідносин «держава – місцеве самоврядування».
У зв’язку з цією пропозицією варто нагадати, що в юридичній літературі
склався стандартний погляд на регулювання прав і свобод, який В.В. Гошуляк
застосував до взаємовідносин федерації та її суб’єктів з правового
регулювання у вказаній сфері. Він зауважив, що під регулюванням прав і
свобод слід розуміти їх визнання, установлення і закріплення державою.
Отже, до ведення федерації відноситься установлення прав і свобод, а до
спільного ведення федерації та її суб’єктів - тільки їх захист. Тому в
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законодавстві суб'єктів федерації повинні міститися правові норми, що не
засновують,

а

захищають

права

і

свободи

людини

і громадянина,

встановлюють загальні і юридичні гарантії їх здійснення (як перераховані в
федеральному законодавстві, так і додаткові) [34, с. 201]. Таким чином, органи
міського самоврядування не закріплюють у статуті територіальної громади
«нових» прав людини, які не передбачалися б на загальнодержавному рівні.
Такий підхід відповідає принципу рівності у контексті рівності прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
О.О. Маленко з питання закріплення прав і свобод особистості
суб’єктами федерації зауважила: «участь суб'єктів Російської Федерації в
регулюванні прав і свобод на рівні конституцій (суб'єктів) Російської
Федерації полягає в розвитку прав і свобод, зафіксованих у федеральній
Конституції, розширенні їх змісту та гарантій: доповнюються матеріальноправові та процесуальні аспекти норм федеральної Конституції про права і
свободи. <…> характери (межі) участі суб'єктів федерації в регулюванні прав і
свобод людини і громадянина мають бути поставлені у залежність від виду
прав. Так, особисті та індивідуальні політичні права і свободи суб’єктами
федерації мають регулюватися переважно в процесуальних аспектах. Що ж
стосується соціальних, економічних і культурних прав і свобод, то тут
доцільно, щоб суб'єкти федерації здійснювали нормотворчість не тільки в
процесуальних аспектах, а й в матеріально-правових» [93, с. 11]. Варто
повністю погодитись з цією думкою.
Ще більш точною є думка О.В. Мачинського. Він зауважив, що «у
законодавстві суб'єктів Російської Федерації повинні міститися правові норми,
які не засновують, а захищають права і свободи людини і громадянина,
встановлюють загальні та юридичні гарантії їх здійснення, - як перераховані в
федеральному законодавстві, так і додаткові» [95, с. 43]. Слід всіляко
підтримати такий підхід по відношенню до відображення положень про права
людини і громадянина у статутах територіальних громад українських міст.
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Цікаву думку висловив

О.А.

Калашников.

Аналізуючи

статути

адміністративно-територіальних одиниць суб’єктів федерації (областей), щодо
відображення у них принципу невідчужуваності та непорушності прав і
свобод

людини

і

громадянина

він

зазначив:

«у

статутах

областей

спостерігається різноманітність форм і підходів до закріплення інституту прав
і свобод людини і громадянина. Одні області в своїх статутах досить докладно
відтворюють права і свободи, закріплені на конституційному рівні; інші
обмежуються визнанням та встановленням системи гарантій; треті взагалі не
містять правових норм, які б закріплювали інститут прав і свобод <…> Це
свідчить про те, що в Росії концепція основних прав і свобод людини і
громадянина не отримала ще свого логічного завершення. Нам видається, що
права і свободи в статутах областей, враховуючи їх особливу значимість,
повинні отримати таке ж закріплення, як і в Конституції» [61, с. 100-101].
Навряд чи доцільно застосовувати цю пропозицію до статутів територіальних
громад міст в Україні, так як було запропоновано не відтворювати у них
положення чинного законодавства.
О.Є. Нікітіна так сформулювала свою позицію з питання закріплення
прав і свобод особистості суб’єктами федерації: «зовсім не логічно в
основному законі суб’єкта федерації, який визначає основу системи
законодавства суб’єкта Федерації не закріпити настільки важливі для кожної
людини положення» [108, с. 102-103]. Однак, з цим твердженням можна
погодитись лише частково, з огляду на сформульовану у попередньому
підрозділі нашого дослідження тезу про уникнення дублювання положень
чинного законодавства у статутах територіальних громад міст.
Саме тому навряд чи можна визнати оптимальним висновок щодо
одного зі статутів адміністративно-територіальної одиниці суб’єкта федерації:
«інститут основних прав і свобод людини і громадянина в Статуті Пензенської
області закріплений в найзагальнішому вигляді з упором на гарантії їх
захисту. Статутне законодавство Пензенської області стосується незначної
кількості політичних і соціально-економічних прав громадян і знаходиться в
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зародковому стані» [64, с. 3]. Навряд чи справедливо вести мову про
«зародковий стан» законодавства. На наш погляд, такий підхід, навпаки,
свідчить

про

виваженість

реалізації

принципу

невідчужуваності

та

непорушності прав і свобод людини і громадянина у статуті.
На підставі висловлених міркувань слід резюмувати: доцільно включати
до тексту статуту територіальної громади міста згадку лише про ті права і
обов’язки, які:
- отримали своє додаткове гарантування або подальший розвиток свого
змісту у цьому нормативно правовому акті (наприклад, право скликати
загальні збори громадян за місцем проживання та брати у них участь, право на
соціальний захист у частині додаткових матеріальних гарантій (додаткових
виплат, безоплатного харчування у комунальних закладах освіти, охорони
здоров’я тощо);
- реалізуються на міському рівні у зв’язку з участю у здійсненні
місцевого самоврядування (наприклад, активне виборче право на місцевих
виборах, пасивне виборче право на місцевих виборах).
Аналізуючи практику статутної нормотворчості у містах України з
питань закріплення у цих нормативно-правових актах прав людини, слід
навести

кілька

прикладів

реалізації

принципу

невідчужуваності

та

непорушності прав і свобод людини і громадянина у статутах територіальних
громад міст.
Так, Статут територіальної громади міста Луцька містить у своєму
складі Розділ II «Права і обов’язки лучан». Цей розділ має наступну
структуру:
-

Стаття 13 «Гарантії прав і свобод людини і громадянина на території

міста»;
-

Стаття 14 «Єдність прав і обов`язків лучан»;

-

Стаття 15 «Основні права лучан, пов‘язані із здійсненням місцевого

самоврядування»;
-

Стаття 16 «Інші права лучан»;
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-

Стаття 17 «Обов‘язки лучан».

Найбільш істотною для розуміння реалізації у статуті аналізованого
конституційного принципу у статті 13 є наступна норма: «Положення цього
Статуту спрямовані на деталізацію та розширення змісту прав і свобод
людини і громадянина (жителів міста Луцька), визначених Конституцією
України, недопущення обмеження їх змісту та обсягу, а також на визначення
механізмів їх практичної реалізації та захисту» [160].
Дуже вдалим є узагальнення прав і свобод лучан, пов’язаних із
здійсненням місцевого самоврядування. На сучасному етапі розвитку
статутної нормотворчості слід визнати перелік прав і свобод, який містить
стаття 15 Статуту територіальної громади міста Луцьк, найбільш повним та
таким, що цілком відповідає чинному законодавству України 7.

Стаття 15. Основні права лучан, пов‘язані із здійсненням місцевого самоврядування.
1. Лучани мають право:
- обирати та бути обраним в органи місцевого самоврядування;
- брати участь в місцевих референдумах, загальних зборах, громадських слуханнях та
інших формах безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення;
- заслуховувати звіти Луцького міського голови, депутатів Луцької міської ради,
обговорювати їх діяльність;
- отримувати інформацію про діяльність посадових осіб та органів місцевого
самоврядування;
- отримувати інформацію про стан міського господарства та діяльність комунальних
підприємств, про стан навколишнього середовища, про рівень та якість життя мешканців
громади, стан їх соціальної захищеності;
- брати участь в обговоренні нормативних актів міської ради на стадії їх підготовки;
- надсилати індивідуальні й колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і
посадовим особам міського самоврядування й одержувати на них відповіді у встановлені
законом терміни;
- на персональний прийом посадовими особами органів міського самоврядування;
- брати участь в бюджетному процесі, в обговоренні програм розвитку міста та інших
суттєвих для мешканців міста питань;
- відкликати в установленому законодавством порядку міського голову та депутатів міської
ради;
- виступати з місцевою (громадською) ініціативою з питань покращення життя в місті,
вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, місцевих нормативно-правових
актів та контролю за їх виконанням;
- доступу до служби в органах міського самоврядування;
- користуватися в установленому законодавством порядку об‘єктами комунальної
власності;
- брати участь у створенні органів самоорганізації населення.
7
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Доволі цікавою є архітектоніка статті 16 «Інші права лучан». Кожна
частина цієї статті присвячена конкретному конституційному праву та
особливостям його реалізації у місті Луцьк. Стаття охоплює такі суб’єктивні
права, як право на проживання і свободу пересування (ч. 1), право на
працевлаштування (ч. 2), право на підприємницьку діяльність (ч. 3), право на
відпочинок (ч. 4), право на соціальний захист (ч. 5), право на безпечне для
життя і здоров’я довкілля (ч. 6), право на чисте повітря (ч. 7), право на
охорону дитинства і підтримку молоді (ч. 8), право на духовний розвиток
особистості (ч. 9), право на бібліотечне обслуговування (ч. 10), право на
користування об`єктами історичної та культурної спадщини (ч. 11), право на
житло (ч. 12), право на забудову територій міста (ч. 13), право на об`єднання
співвласників багатоквартирних будинків (ч. 14), право на якісні житловокомунальні послуги (ч. 15), право на чистоту в місті (ч. 16), право на належний
санітарний стан міста (ч. 17), право на належний благоустрій міста (ч. 18),
право на зелені насадження (ч. 19), право на утримання домашніх тварин (ч.
20), право на тишу (ч. 21), право на громадський транспорт (ч. 22), право на
належний стан міських доріг (ч. 23), право на належний рівень торговельного і
побутового обслуговування, громадського харчування (ч. 24), право на захист
прав споживача (ч. 25), право на громадський порядок (ч. 26), право на
інформацію (ч. 27), право на отримання інформації через засоби масової
інформації (ч. 28), право на доброчинну допомогу місту (ч. 29), право на
оскарження рішень органів і посадових осіб міського самоврядування (ч. 30).
Цей перелік містить як назви прав, так і стислий опис того, як ці права
гарантуються органами міського самоврядування Луцька. Здебільшого, таке
гарантування слід визнати реальним та таким, яке може бути реалізовано
зусиллями органів місцевого самоврядування. Наприклад:
- частина 10 аналізованої статті проголошує право на бібліотечне
обслуговування. У цій частині зазначено, що «лучани мають право на вільний
доступ до інформації, знань, цінностей національної і світової культури, науки
та освіти, що зберігаються у фондах міських бібліотек. Лучани мають право
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вільного вибору бібліотек відповідно до своїх потреб та форм бібліотечного
обслуговування (абонемент, читальні зали, бібліотечні пункти тощо). Основні
бібліотечні

послуги

в

міських

бібліотеках

комунальної

власності

є

безкоштовними» [160];
- частина 22 аналізованої статті проголошує право на громадський
транспорт. У цій частині зазначено, що «лучани мають право користуватися
громадським транспортом: автобусами, маршрутними таксі, таксі та міським
електротранспортом (тролейбусами). Права і обов`язки перевізників та
громадян,

що

користуються

громадським

транспортом,

визначаються

нормативними актами, що їх затверджує міська рада:
а) Правилами користування міським пасажирським транспортом;
б) Правилами користування таксі. Міська влада створює умови для
розвитку громадського транспорту, підтримує діяльність комунальних та
інших

транспортних

підприємств,

що

надають

транспортні

послуги

населенню, сприяє оновленню та поповненню транспортного парку новими
сучасними транспортними засобами, організує і проводить конкурсний відбір
перевізників пасажирів. За порушення правил користування громадським
транспортом та надання транспортних послуг винні особи притягаються до
відповідальності згідно з чинним законодавством» [160].
Положення щодо наведених вище прав, а також положення щодо
більшості інших прав, перерахованих в аналізованій статті, не викликають
зауважень. Однак, деякі з включених до цієї статті прав навряд чи можуть
бути гарантовані на місцевому рівні, навіть якщо органи міського
самоврядування

прагнуть

впровадити

гарантії,

додаткові

до

загальнодержавних. Наприклад, частина перша аналізованої статті містить
право на проживання та свободу пересування в місті, та наступні положення
щодо цього права:
«Кожен, хто на законних підставах перебуває на території міста Луцька,
має право вільно обирати місце проживання на умовах і в порядку, визначених
житловим, цивільним та адміністративним законодавством України.
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Іноземці та особи без громадянства, які прибули в місто для тимчасового
проживання, зобов`язані зареєструватися в порядку, визначеному чинним
законодавством.
Кожному мешканцю міста ґарантується свобода пересування в межах
території міста як безпосередньо, так і всіма видами комунального і
приватного транспорту (з дотриманням Правил дорожнього руху)» [160].
Практична реалізація положень, передбачених у кожному з трьох речень
цього підпункту аналізованої статті, не залежить від органів міського
самоврядування. Тому навряд чи доцільно включати це право до Статуту
територіальної громади міста Луцька.
Переходячи до розгляду обов’язків слід зазначити, що в аналізованому
Статуті вказано на їх невичерпний перелік та наведено чотири обов’язки:
- «своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки, збори та інші
обов‘язкові платежі, оплачувати комунальні послуги, роботи і товари, надані
комунальними підприємствами в порядку забезпечення життєдіяльності
мешканців міста через систему комунальних комунікацій;
- виконувати рішення міської ради;
- дбати про соціальне, культурне, екологічне благополуччя міста, про
збереження комунальної власності;
- контролювати в установленому законодавством порядку органів та
посадових осіб місцевого самоврядування» [160].
Кожен з перерахованих обов’язків ніяк не конкретизовано.
Варто зауважити, що, з одного боку, включення обов’язків до статутів
територіальних громад міст сприяє реалізації такого принципу Конституції
України, як єдність прав і обов’язків. З іншого боку, жоден з перерахованих
обов’язків не є таким, що не закріплено у більш загальному вигляді на
загальнодержавному рівні. А тому навряд чи варто «перевантажувати» тексти
статутів територіальних громад міст перерахуванням у них обов’язків людини
і громадянина.
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На користь цієї тези свідчать і положення щодо обов’язків людини і
громадянина, уміщені у статті 13 «Права, свободи та обов’язки членів міської
громади» Розділу III «Територіальна громада м. Сєверодонецька та форми
реалізації права її членів на участь у місцевому самоврядуванні». Частина
перша цієї статті містить перелік тих конституційних прав людини і
громадянина, які стосуються участі у здійсненні міського самоврядування, а
частина друга передбачає, що:
«2)

Члени міської громади міста Сєвєродонецька зобов'язані:

- додержуватися законів та інших нормативно-правових актів, що діють
на території міста;
- знати та виконувати Статут міста, локальні правові та нормативні акти,
що діють на території міста;
- своєчасно сплачувати податки і збори, оплачувати надані житловокомунальні послуги;
- піклуватися про соціальне, культурне, екологічне благополуччя міста,
про збереження та примноження комунальної власності;
- підтримувати чистоту і порядок в місті;
- сприяти, в міру особистих здібностей і можливостей, благоустрою
міста, благополуччю та розвитку міської громади, міста Сєвєродонецька;
- поважати символіку міста, органи влади та місцевого самоврядування,
їх посадових осіб» [163].
Крім того, в останній (шостій) частині аналізованої статті передбачено,
що «права і обов’язки сєвєродончан взаємопов`язані. Наявність прав породжує
необхідність виконання обов’язків» [163].
Цей перелік обов’язків членів міської громади de facto є переліком
обов’язків людини і громадянина в Україні з акцентом на можливість їхнього
застосування у міському самоврядуванні. Він є більш широким, ніж
аналогічний перелік, наведений у статуті територіальної громади міста
Луцька. Однак, навряд чи можна уважати його положення істотними для
статуту територіальної громади міста.
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Вдалою слід визнати і статутну практику міста Івано-Франківська.
Положення про права та обов’язки людини і громадянина у Статуті
територіальної громади цього міста угруповано у межах одної статті - це
стаття 8 (у Статуті територіальної громади міста Івано-Франківська статті не
мають назв). У цій статті передбачено, що:
«Територіальна громада міста Івано-Франківська визнає людину, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку, найвищою
соціальною цінністю. Змістом життєдіяльності територіальної громади є
забезпечення гарантованих законом прав та свобод людини у повному обсязі.
При прийнятті актів місцевого самоврядування не допускається
звуження існуючого змісту і обсягу прав та свобод людини.
Територіальна громада міста Івано-Франківська відповідальна перед
людиною.
Людина, здійснюючи свої права та реалізуючи власні інтереси у місті
Івано-Франківську,

зобов'язана

не

завдавати

шкоди

навколишньому

середовищу, не порушувати права та охоронювані законом інтереси фізичних
та юридичних осіб, територіальної громади та держави, дотримуватись
моральних засад суспільства, включаючи моральні засади територіальної
громади міста» [156].
Таким чином, автори тексту Статуту не оминули увагою ані принцип
невідчужуваності та непорушності прав і свобод людини і громадянина, ані
принцип єдності прав та обов’язків. Що ж до суб’єктивних прав людини у
сфері місцевого самоврядування, то посилання на них робиться шляхом
перерахування форм, у яких жителі міста здійснюють право на місцеве
самоврядування. Так стаття 37 Статуту передбачає, що «жителі міста
здійснюють право на місцеве самоврядування у таких формах:
- міські референдуми;
- опитування територіальної громади (консультативний референдум,
громадське опитування);
- вибори міської ради, міського голови;
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- загальні збори громадян за місцем проживання;
- територіальні комітети;
- місцеві ініціативи;
- громадські слухання;
- індивідуальні та колективні звернення до органів та посадових осіб
місцевого самоврядування територіальної громади міста;
- участь у роботі органів місцевого самоврядування територіальної
громади

міста,

а

також

робота

на

виборних

посадах

місцевого

самоврядування;
- участь членів територіальної громади та громадських об’єднань в
конкурсах соціальних проектів, реалізації соціального замовлення;
- утворенням консультативно-дорадчих органів;
- проведення громадських експертиз виконавчих органів міської ради;
- проведення консультацій з громадськістю щодо звітів головних
розпорядників бюджетних коштів, про їх виконання за минулий рік;
- доступ до первинних документів на підставі яких ухвалені рішення
органів

місцевого

самоврядування

з

дотриманням

вимог

чинного

законодавства
- інші форми, що не заборонені законом» [156].
Нарешті, варто зауважити, що інколи статути територіальних громад
міст містять положення, які входять у протиріччя з Конституцією України
1996

року,

однак,

відповідають

іншим

актам

законодавства

загальнодержавного характеру. Так, Статут територіальної громади міста
Черкаси у Розділі III «Територіальна громада міста» передбачає, що:
- «до територіальної громади Черкас входять громадяни України, які
постійно проживають у цьому місті» (стаття 17);
- «право на участь у здійсненні місцевого самоврядування мають члени
територіальної громади, які досягли 18-річного віку та є дієздатними» [168].
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Конституція України 1996 р. не встановлює, що членами територіальної
громади можуть бути лише громадяни України, та передбачає, що місцеве
самоврядування здійснюється територіальною громадою.
Резюмуючи, слід зазначити, що далеко не усі права і свободи
особистості можуть бути закріплені у статутах територіальних громад міст
таким чином, щоб це не було лише відтворенням положень про них, що
містяться у чинному законодавстві України на загальнодержавному рівні.
Наприклад, навряд чи органи міського самоврядування зможуть зробити
значний внесок у гарантування більшості особистих прав і свобод людини і
громадянина. Водночас, органи міського самоврядування можуть значною
мірою впливати на реалізацію більшості політичних прав на міському рівні.
Заслуговує на увагу і питання структури проекту статуту територіальної
громади міста.
В юридичній літературі склався підхід, відповідно до якого «документ –
це матеріальний носій із зафіксованою на ньому у будь-якій формі
інформацією у вигляді тексту, звукозапису, зображень та (або) їхніх
сполучень, який має реквізити, що дозволяють його ідентифікувати, та існує
для передання у часі та просторі з метою суспільного застосування та
зберігання» [199, с. 51]. Як і будь-який документ, статут територіальної
громади має свою структуру.
Кодифікований

характер

статутів

територіальних

громад

міст

обумовлюється тим, що у них уміщується значна кількість положень такої
підгалузі законодавства, як міське право. А, як справедливо сформулювала
А.Ю. Череміт, «структура статуту муніципального утворення визначається на
основі предмету правового регулювання» [185, с. 70].
О.В. Батанов та Н.О. Чудик сформулювали, що «структура статуту
територіальної громади – це спосіб внутрішньої побудови його тексту (за
логічними критеріями) на окремі складові частини, тобто порядок об’єднання
однорідних муніципальних статутних норм у певні комплекси – розділи або
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глави та послідовність їх розміщення» [20, с. 80]. Слід погодитись з цією
дефініцією.
На початку 2000-х років в Україні дуже активно обговорювалось
питання оптимальної структури статутів територіальних громад у цілому та
статутів міських громад зокрема. Це було пов’язано з тим, що у цей період
більшість територіальних громад українських міст вели роботу над своїми
статутами.

Також

актуальним

було

питання

модельних

статутів

територіальних громад, більшість з розробок у цьому напрямі стосувалось
необхідності

наявності

не

одного,

а

кількох

модельних

статутів

територіальних громад – окремо міста, окремо села і селища. Деякі автори
пропонували не тільки відокремлювати статути територіальних громад міст
від статутів територіальних громад сіл та селищ, але й звертати увагу на те,
яку кількість мешканців має місто. У залежності від цього пропонувались різні
підходи до статутів міських громад.
При проектуванні структури статутів територіальних громад міст
доцільно насамперед враховувати:
- належність статутів територіальних громад до числа кодифікованих
нормативно-правових актів;
- важливість статуту для територіальної громади кожного міста, що з
точки зору моделювання його структури означає необхідність зробити її
максимально зрозумілою для пересічних членів територіальної громади міста.
В сучасній юридичній літературі існує думка, що

«нормативно-

правовий акт повинен мати достатньо визначений предмет регулювання і бути
розрахованим на упорядкування однорідних суспільних відносин» [, с. 215].
Якщо аналізувати статути територіальних громад міст, то з виконанням цього
правила наразі є значні проблеми. Адже Закон «Про місцеве самоврядування в
Україні» не є детальним по відношенню до статутної сфери регулювання.
Немає з цього приводу і підзаконних актів, у т.ч. модельних статутів. А тому
кожна міська громада вирішує це питання на свій розсуд, і однакових статутів
міських громад в Україні немає.
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Вчені

зазначають,

що

«у

муніципальній

правотворчості

використовуються різні варіанти оформлення нормативного муніципального
правового акта: це може бути і «суцільний текст», і текст, розбитий на розділи,
глави, статті, пункти. Здається, що на сучасному етапі становлення місцевого
самоврядування допустимі обидва варіанти викладу правових приписів» [184,
с. 355].
Належність

статутів

територіальних

громад,

у

тому

числі

територіальних громад міст, до числа кодифікованих нормативно-правових
актів означає, що навряд чи можливо обмежитись структуруванням
нормативного масиву статутів лише «розбивкою» на статті. Необхідно
виокремлювати щонайменше розділи, у разі необхідності – також і підрозділи.
З

іншого

боку,

впровадження

більш

складної

структури

статутів

територіальних громад міст, ніж тріада «розділ – підрозділ – стаття», може
утруднити ознайомлення з текстом цього нормативно-правового акту.
При цьому важливо зауважити, що для полегшення ознайомлення
пересічних членів територіальної громади з текстом статуту територіальної
громади міста, слід обов’язково надати не тільки номер, але й найменування
кожному з елементів у ланцюжку «розділ – підрозділ – стаття». Особливо це
стосується статей, адже наразі значна кількість статутів територіальних
громад міст містять лише номера статей, але не їхні назви (Статут
територіальної громади міста Хмельницького [], Статут територіальної
громади міста Черкаси [], інші). Позитивним прикладом може бути Статут
територіальної громади міста Одеси [].
У цілому ж варто узагальнити, що складовими кожного без винятку
статуту територіальної громади міста в Україні є статті та глави (розділи).
Важливим елементом Статуту кожної територіальної громади міста є
Преамбула. Б. Б. Адамоков по відношенню до муніципальних статутів цілком
вірно зауважив, що «статут <…> має містити вступну частину без якогонебудь політичного навантаження, так як не є результатом політичного і
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соціального компромісу між різними силами» [1, с. 79]. Слід погодитись з
цими міркуваннями.
Традиційна відсутність у положень Преамбули нормативного характеру
надає можливість викласти у ній ті історичні, культурні та інші особливості,
які притаманні відповідному місту та враховуються при нормативно-правовій
регламентації місцевого самоврядування у ньому. Так, Статут територіальної
громади міста Черкаси містить невелику за обсягом Преамбулу 8, після якої
розташована така структурна частина, яка має назву «Історична довідка»
[168].
М.В. Путіло зазначив: «преамбула <…> представляє собою вступну
частину, що не містить правових норм «у чистому вигляді». Преамбули –
невід’ємні частини найбільш важливих, основоположних актів, таких як
Конституція, закони, що очолюють ту чи іншу галузь законодавства.
Преамбула окрім іншого підкреслює важливість документу, актуальність та
обґрунтованість його прийняття. Варто зауважити, що навіть кодекси, які
очолюють галузь законодавства, часто не містять преамбул [144, с. 4].
Справа у тому, що преамбула статутів територіальних громад, як
правило, не містить правові норми. Традиційним є підхід, відповідно до якої
«положення нормативного характеру до преамбули не включаються» [178,
с.96]. А тому доволі нелогічно виглядає внесення до неї змін та доповнень,
хоча це й цілком можливо. Також важко вести мову про юридичну
необхідність такої частини нормативно-правового акту, яка не має юридичної

Цей Статут, відповідно до Конституції України та законів України, закріплює
систему, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною
громадою міста Черкаси.
Місцеве самоврядування в Черкасах - це визнане й гарантоване державою право та
реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в
межах Конституції та законів України.
Ми, депутати Черкаської міської ради V скликання, діючи від імені та в інтересах
територіальної громади, враховуючи історичні, національно-культурні, соціальноекономічні та інші особливості місцевого самоврядування, ухвалюємо цей Статут для
процвітання міста Черкаси, для блага його жителів, в ім’я прийдешніх поколінь.
8
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сили, хоча й це цілком можливо. У зв’язку з цим треба приділяти аргументації
необхідності преамбули підвищену увагу.
Варто зауважити, що статути деяких територіальних громад українських
міст не мають преамбули. На наш погляд, це є недоліком, адже, як вірно
зазначив М.І. Козюбра, «великі за розміром нормативні акти можуть
складатися із загальної та

особливої, вступної та постановляючої частин,

преамбули, значення термінів і понять та змістовної частини» [43, с. 215].
Залишаючи осторонь інші елементи, які вчений та робоча група-автори
видання уважають необхідними у великих за розміром нормативних актах,
слід підкреслити включення до їх числа преамбули.
Значення преамбули, на думку вчених, полягає в тому, щоб:
- сформулювати мету правового регулювання (дивись [36, с.273]);
- пояснити цілі та мотиви прийняття нормативного правового акту
(дивись [178, с.96]).
З цими висновками погоджуються і інші дослідники, доповнюючи їх
наступним чином (сформульовані для законів узагальнення можна застосувати
і до статутів територіальних громад міст): «преамбула являє собою вступну
частину закону, в якій викладаються мотиви його прийняття, завдання і цілі.
Тим самим розкриваються причини прийняття і спрямованість закону,
політичне, економічне і соціально-культурне значення. Преамбула пропагує
закон, мобілізує і активізує діяльність людей на його практичну реалізацію,
втілення в життя» [109, с. 511].
Одним з авторів, яка ґрунтовно розглянула та узагальнила усі переваги
наявності преамбули у нормативно-правовому акті, є Т.В. Кашаніна. Виходячи
з

її

міркувань,

«значення

преамбули

велике.

Вона

несе

наступне

навантаження:
- допомагає глибше і повніше зрозуміти значення нормативного акту,
загострює увагу на актуальних питаннях правового регулювання;
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- встановлюючи цілі і завдання, які стоять перед нормативним актом,
офіційно констатує ці положення і тим самим зобов'язує виконавців мати їх на
увазі при застосуванні окремих норм акту;
- формує правосвідомість користувачів нормативного акту, мобілізує
громадськість на здійснення юридичних приписів, можна сказати, програмує
адресатів на запропоновану поведінку;
- сприяє добровільної реалізації положень нормативного акту, оскільки
формує у адресатів переконаність У необхідності діяти так, як наказує даний
нормативний акт.
Преамбула важлива і для самих правотворчих суб'єктів: необхідність
мотивувати нормативний акт стримує їх від прийняття непотрібних
нормативних актів [66, с. 233-234].
Таким чином можна аргументувати важливість преамбули і для статутів
територіальних громад міст.
Преамбули статутів територіальних громад у цілому залишаються
малодослідженим питанням. Певну увагу цьому їх елементу у своїй дисертації
приділив лише Б. Ц. Жалсанов. Зокрема він сформулював, що є прихильником
включення преамбули до статутів, та окреслив, що у ній доцільно відобразити
«історичні, географічні та національні особливості поселення» [42, с. 111].
Слід зазначити, що пропозиція Б. Ц. Жалсанова цілком відповідає
правилам законодавчої техніки щодо преамбул. За аналогією можна
застосувати

міркування

вчених,

висловлені

щодо

законів:

«правила

законодавчої техніки зовсім не вимагають, щоб у всіх законах формулювалися
преамбули. Наприклад, в кодексах вони відсутні, бо сам зміст з усією
очевидністю

свідчить

систематизувати

про

прагнення

нормативно-правовий

законодавця
матеріал

звести

воєдино

відповідних

і

галузей

законодавства. Немає потреби в преамбулах і в тих законах, мотиви, завдання
або цілі яких випливають зі змісту і змісту їх приписів. У тих же випадках,
коли закон встановлює виняток із

загального порядку регулювання

відповідних суспільних відносин або по-новому регулює дані відносини,
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преамбула закону необхідна для того, щоб з'ясувати підстави його прийняття»
[109, с. 512].
Преамбулам статутів територіальних громад міст приділила певну увагу
І.В. Ідесіс. У своєму дисертаційному дослідженні вона аргументувала кілька
тез, які доцільно взяти до уваги при дослідженні цього структурного елементу
статутів територіальних громад міст:
- пропозицію розміщувати у преамбулах статутів територіальних громад
історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші положення,
що стосуються особливостей територіальної громади міста [59, с. 9];
- обґрунтування цієї пропозиції: «безперечно, урахування історичних,
національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей міста
є важливим для брендінгу міста, залучення туристів тощо. Ці факти доцільно
розміщувати у Преамбулі тому, що Преамбула є першою вступною частиною
Статуту територіальної громади, а отже, - вони не зможуть залишитися поза
увагою зацікавлених осіб» [59, с. 153];
- узагальнення, зроблене на підставі порівняльного дослідження
преамбули Конституції України та преамбул статутів територіальних громад
українських міст: «Конституція 1996 р. має Преамбулу обсягом приблизно 100
слів, у той час як статути територіальних громад міст, як правило, - значно
більшу за обсягом» [59, с. 127].
Водночас, проблематика преамбули не є новою для юридичної
літератури. Щоправда, преамбули здебільшого досліджуються у контексті
законів, причому відповідні напрацювання вчених розміщуються не тільки у
науковій, але й у навчальній літературі. Доцільно завершити рекомендацією
щодо формулювання положень преамбул (знов-таки, сформульовані для
преамбул законів пропозиції можна за аналогією застосувати до преамбул
статутів територіальних громад міст):
- «преамбулу закону слід викладати коротко, без зайвих слів, урочистих
описів і популістських закликів. Гасла і декларації в законі недоречні: вони не
несуть ніякого правового навантаження і лише захаращують його текст;
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- іноді до преамбули включається так звана констатуюча частина, яка
описує незадовільність раніше прийнятих правових актів або критично
розбирає стан справ у відповідних сферах суспільних відносин, що склався в
результаті реалізації цих фактів. Такого роду констатуючи частини преамбули
зайві, оскільки перевантажують текст відомостями, що не мають нормативноправового значення: вони є вихідним пунктом для введення в життя нових,
більш досконалих правових актів і тому доречні в висновках, пояснювальних
записках або доповідях під час обговорення законопроекту. Не можна
допускати, щоб мотиви, завдання або цілі закону викладалися не в преамбулі
закону, а в його резолютивній частині, так само як і преамбула закону не
повинна мати конкретний нормативно-правовий характер» [109, с. 512].
Т.В. Кашаніна узагальнила помилки, які пов’язані з написанням
преамбули з точки зору юридичної техніки:
- «в преамбулі замість мотиваційного вступу міститься інформаційний
вступ. Інформацію про зміст нормативного акта цілком можна відобразити за
допомогою його змісту;
- преамбула настільки мала, що відображає тільки мету і не пояснює
мотивів видання нормативного акта. Це не сприяє формуванню у людей
переконаності в необхідності виконувати приписи даного нормативного акту;
- до преамбули вводяться нормативні положення, зокрема дефінітивні.
Це розмиває нормативний матеріал;
- преамбула не виділяється, а зливається з основною частиною акта;
- інколи преамбула взагалі відсутня» [66, с. 233-234].
Те, що відсутність преамбули Т.В. Кашаніна відносить до помилок з
точки зору дотримання юридичної техніки, слугує ще одним аргументом на
користь сформульованої тези щодо необхідності преамбули у статутах
територіальних громад міст.
Особливу увагу у структурі статутів територіальних громад міст
привертають додатки. Ознайомлення зі статутами територіальних громад міст
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України привертає увагу до того факту, що деякі з них взагалі не мають
додатків, а деякі, навпаки, - мають значну кількість додатків.
Наприклад, до Статуту територіальної громади міста Харкова у якості
додатків долучені:
- Положення «Про загальні збори громадян за місцем проживання в
місті Харкові»;
- Положення «Про місцеві ініціативи в місті Харкові»;
- Положення «Про громадські слухання в місті Харкові».
Варто зауважити, що кожне з цих Положень також містить додатки, є
доволі ґрунтовним та не потребує подальшої конкретизації у рішеннях
Харківської міської ради.
Не тільки Харківська міська рада, але й низка інших міських рад
затвердили своїми рішення положення з такими самими або з аналогічними
назвами. Але здебільшого вони існують як окремі нормативно-правові акти, не
як невід’ємна частина статуту територіальної громади відповідного міста.
Тобто, членам територіальної громади треба по-перше, знати про наявність
таких актів, та по-друге, відшукати їхню актуальну версію.
А включення положень про різні форми місцевої демократії в якості
додатків до статутів територіальних громад міст по-перше, підвищує якість
статуту територіальної громади як кодифікованого акту, та по-друге, полегшує
ознайомлення членів територіальної громади з тими формами безпосередньої
демократії,

до

яких

вони

можуть

вдаватись

при

реалізації

свого

конституційного права на участь в управлінні місцевими справами.
У попередніх частинах дослідження висловлювалась пропозиція щодо
необхідності закріплення у статуті територіальної громади положення про
кордони адміністративно-територіальної одиниці,

статут

територіальної

громади якої приймається. Варто зауважити, що в юридичній літературі ця
пропозиція знайшла підтримку. Так, Б.Б. Адамоков сформулював пропозицію
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про те, що «слід закріпити наявність у статуті МУ 9 такого структурного
елементу як «Додатків», який обов’язково має містити наступні елементи:
1) карту-схему території МУ – даний додаток необхідний для розуміння
та уявлення меж МУ, а також меж дії статуту;
2) описання кордонів – визначення кордонів неможливо без їхнього
описання, що значно полегшить уявлення про них;
3) ескіз гербу з описом (за наявністю) – знак особливої важливості,
символ територіальної самостійності» [1, с. 10].
Слід підкреслити, що більш логічним буде розміщувати інформацію
щодо гербу міста в основній частині статуту. А ось перша та друга пропозиція
Б.Б. Адамокова заслуговують на всіляку підтримку, коли йдеться про статути
територіальних громад українських міст. Таким чином, слід запропонувати
включати до числа додатків до статуту територіальної громади міста картусхему території міста з описом його кордонів.
Слід зауважити, що подібні положення містяться у деяких статутах
територіальних громад міст в Україні, але вони зустрічаються доволі нечасто, і
не в додатках, а в основній частині статуту. Так, Статут територіальної
громади міста Івано-Франківська містить Розділ ІІ «Територіальна основа
міста. Землі міста», який складається з чотирьох статей.
Найбільш цікавою з точки зору сформульованої вище пропозиції є
перша зі статей цього Розділу - Стаття 29. Відповідно до її положень:
«Територію міста Івано-Франківська утворюють землі, розташовані у
межах міста.
Межа міста – зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель
іншого призначення і визначається генеральним планом міста, проектом
планування і забудови, а також техніко-економічним обґрунтуванням
розвитку.
Межі міста встановлюються і змінюються Верховною Радою України
відповідно до закону» [156].
9

Муніципального утворення. – А.К.
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Інші статті Розділу ІІ закріплюють, що «землі міста перебувають у
віданні міської ради», що «територіальна громада міста та органи її
самоврядування забезпечують дотримання прав фізичних та юридичних осіб
як власників або користувачів земель» [156], а також передбачають порядок
використання земель міста.
Етап

розробки

проекту

статуту

територіальної

громади

завершується внесенням проекту статуту до міської ради

міста

суб’єктом

правотворчої ініціативи. На цьому етапі не виникає труднощів, адже перелік
цих суб’єктів наявний у Законі «Про місцеве самоврядування в Україні», а
також у регламентах міських рад.
Наприкінці огляду проектів статутів територіальних громад міст варто
зауважити, що напрями удосконалення прийняття статутів територіальних
громад українських міст мають не тільки матеріальний, але й процесуальний
вимір. Про нього йтиметься в останньому підрозділі нашого дослідження.
2.3 Напрями удосконалення прийняття статуту територіальної
громади українського міста: процесуальний вимір
Розробка та прийняття статутів територіальних громад міст в Україні є
одним з проявів процесу нормотворчості. Традиційно наука конституційного
права в Україні (така тенденція має місце з радянських часів, що можна
простежити

в

юридичній

літературі)

не

займається

дослідженнями

теоретичних основ нормотворчості. У працях конституційно-правового
спрямування розглядаються лише ті особливості нормотворчості, які
притаманні конкретному органу публічної влади та аналізуються у контексті
інших конституційно-правових проблем.
Слід погодитись з М.О. Баймуратовим, який зазначив, що «у сучасному
світі місцеве самоврядування є найважливішим елементом конституційного
ладу демократичних держав. Його соціальна та правова цінність полягає в
тому, що воно фактично являє собою той специфічний рівень представницької
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і виконавчої публічної (самоврядної) муніципальної влади, який, з одного
боку, бере участь у реалізації завдань і функцій держави на локальному рівні
управління, а з іншого боку – реалізує систему специфічних різнорівневих та
багатооб’єктних інтересів жителів певних територіальних одиниць, що
пов’язані з необхідністю побудови стабільної життєдіяльності на локальному
рівні соціуму та відрізняються від інтересів держави, але, в той же час, їм не
суперечать» [, с. 173]. «На стиці» інтересів органів місцевого самоврядування
як органів публічної влади та інтересів жителів як членів територіальної
громади як раз і знаходяться такі нормативні акти, як статути територіальних
громад.
В.В. Сухнос пише: «правотворчість може існувати як правотворчість
компетентних державних органів, безпосередня правотворчість народу і
санкціонування норм, при якому процес їх створення проходить поза
державою» [172, с. 447]. Розглянемо це твердження більш детально по
відношенню до статутів територіальних громад міст.
По-перше,

В.В. Сухонос

пропонує

виокремлювати правотворчість

компетентних державних органів. Це у будь-якому разі не може бути
застосовано до процесу розробки та прийняття статутів територіальних громад
міст, принаймні наразі. Конституція України чітко відмежовує органи
державної влади від органів місцевого самоврядування [70]. Так само
послідовним та недвозначним у цьому є й Закон «Про місцеве самоврядування
в Україні» [132].
З теоретичної точки зору, держава все-ж таки впливає на процес
розробки та прийняття статутів територіальних громад міст – їх зміст не може
входити у протиріччя з законодавством України. Але, це виключення
встановлюється для всіх актів органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, – маючи підзаконний характер, вони не можуть вступати у
протиріччя з законами.
Ймовірною для України та такою, що доволі часто зустрічається у
практиці зарубіжних країн, є практика затвердження органами державної
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влади (частіше урядом, менш часто – парламентом) модельних статутів
територіальних громад. Це можна уважати правотворчістю компетентних
державних органів, що здійснює вплив на статутний процес. Але ще раз
підкреслимо, що в Україні таких модельних статутів територіальних громад
органи державної влади не затверджували. Існуючі наразі модельні статути
територіальних громад, у т.ч. територіальних громад міст, є результатом
роботи або громадських організацій, або окремих вчених – фахівців з
конституційного та муніципального права.
Наступним видом правотворчості В.В. Сухонос називає безпосередню
правотворчість народу. Маються на увазі нормативні акти, прийняті на
референдумах. Щодо статутів територіальних громад слід зробити кілька
зауважень.
По-перше, у випадку прийняття статуту територіальної громади міста на
референдумі буде мати місце не правотворчість у цілому народу України
(громадян

України

усіх

національностей),

а

правотворчість

членів

територіальної громади міста.
По-друге, на сучасному етапі в Україні не існує закону, який би
регламентував підготовку, організацію проведення та підрахунок голосів на
місцевих, у т.ч. на міських, референдумах. А тому рекомендації вчених щодо
затвердження статутів територіальних громад на референдумах поки що не є
актуальними.
Нарешті, В.В. Сухонос виокремлює санкціонування норм, при якому
процес їх створення проходить поза державою. Цей випадок як раз і охоплює
розробку та прийняття статутів територіальних громад міст наразі в Україні.
У

контексті

пропозицій

В.В. Сухоноса

щодо

правотворчості

у

проаналізованих трьох видах виникає питання – що саме охоплює процес
правотворчості? Якщо тільки прийняття нормативного акту (а це ймовірно,
адже якщо йдеться про правотворчість народу, навряд чи автор мав на увазі,
що народ і розробляє проект акту, і приймає його на референдумі) – то як
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охопити у класифікації не тільки прийняття, але й розробку нормативного
акту?
Це питання є особливо важливим для статутів територіальних громад
міст. З одного боку, територіальна громада міста є доволі значною за
кількістю її членів, і тому важко залучити якомога більше її представників до
розробки концепції та проекту статуту. І тут постає ще одна цікава проблема,
яку можна вирішити з залученням напрацювань фахівців з теорії держави та
права – проблема природи норм статутів територіальних громад міст.
Цю проблему окреслила О.С. Шугріна. Вона пише: «при характеристиці
місцевої нормотворчості акцентується увага на тому, що норми місцевих
спільнот – це перш за все корпоративні норми, тобто норми, що походять від
певної спільноти

або

її

органів.

Але

оскільки

органи

місцевого

самоврядування є одними з органів, через які носій суверенітету – народ –
здійснює свою владу, норми, прийняті органами місцевого самоврядування, у
встановлених межах мають властивості правових норм. Відповідно, акти, що
містять

такі

включаються

норми,
до

набувають

загальної

характеру

нормативно-правових

нормативно-правової

системи.

та

Будучи

виключеними з системи державних органів, органи місцевих громад не
можуть самі привласнювати собі функцію правотворчості, так як це
найважливіша

державна

функція.

Тому

місцева

нормотворчість

це

санкціонована або делегована правотворчість» [196, с. 156]. Слід повністю
погодитись з цими міркуваннями.
З

іншого

боку,

демократизація

процесів

реалізації

населенням

політичних прав, в т.ч. на рівні місцевого самоврядування, заохочується все
більше. І актуалізується якщо не розробка проекту статуту територіальної
громади міста членами територіальної громади повністю та у цілому, то хоча б
їх широке залучення до цього процесу. А у такому випадку проаналізованої
класифікації явно недостатньо для того, щоб охопити усі можливі випадки
розробки та прийняття статутів територіальних громад міст. Перелік цих
випадків можна змоделювати таким чином:
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- члени територіальної громади міста розробляють проект статуту
територіальної громади міста та приймають його на міському референдумі;
- члени територіальної громади міста розробляють проект статуту
територіальної громади міста, який затверджується міською радою;
- міська рада розробляє проект статуту територіальної громади міста,
який

члени

територіальної

громади

міста

приймають

на

міському

референдумі;
- міська рада розробляє проект статуту територіальної громади міста,
який затверджує своїм рішенням.
До цього переліку, змодельованого суто технічно, треба надати
пояснення.
По-перше, якщо виходити з аналізу чинного законодавства України, то
вже

зазначалося,

що

наразі

проведення

міських

референдумів

не

регламентується законами України, а отже – навряд чи є можливим. У зв’язку
з цим, перелік скорочується вдвічі та приймає такий вигляд:
- члени територіальної громади міста розробляють проект статуту
територіальної громади міста, який затверджується міською радою;
- міська рада розробляє проект статуту територіальної громади міста,
який затверджує своїм рішенням.
По-друге, цей перелік змодельований таким чином, що він охоплює
тільки дві дії, кожна з яких здійснюється одним суб’єктом. Така модель є
ідеальною та вкрай рідко зустрічається у багатоманітному сучасному
правовому житті. Наприклад, міська рада може затвердити статут своїм
рішенням, але попередньо винести його на консультативний міський
референдум (зараз ця можливість є теоретичною, але до змін у чинному
законодавстві України це було цілком можливим). Або розробка статуту
територіальної громади може відбуватися спільними зусиллями громадськості
та міської ради.
Б.Ц. Жалсанов узагальнив, що «етап розробки проекту статуту зазвичай
складається з:

195
- правотворчої ініціативи,
- розгляду проектів, що надійшли, і пропозицій,
- попереднього обговорення проекту статуту» [42, с. 130].
Слід зауважити, що автор (Б.Ц. Жалсанов) не уважає за потрібне
розробку концепції статуту територіальної громади у цілому та статуту
територіальної громади міста зокрема. А тому слід взяти до уваги його
напрацювання, але спиратись на більш ґрунтовні узагальнення.
У

контексті

аналізованого

нами

питання

залучення

членів

територіальної громади до розробки проекту статуту, Б.Ц. Жалсанов нічого не
пропонує.
Досліджуючи правотоворчість органів місцевого самоврядування, Д.О.
Барінов дійшов висновку, що «підготовка проекту нормативного акту <…>
включає в себе ряд послідовних етапів:
1) визначення загальної задачі - вирішення питання про прийняття
нормативного акта і необхідності підготовки проекту;
2) вибір особи (групи осіб), відповідальної за підготовку проекту;
3) визначення термінів готовності проекту;
4)

підготовча

робота,

що

передує

складанню

тексту

проекту

нормативного акта (збір та узагальнення необхідної інформації, попереднє
вивчення питань);
5) розробка і складання тексту проекту нормативного акта;
6) внесення проекту на розгляд» [220, с. 123].
Слід зазначити, що і цей дослідник не передбачає наявності вже
створеної концепції статуту територіальної громади. Також Д.О. Барінов не
пропонує нічого щодо залучення членів територіальної громади до розробки
проекту статуту.
На важливості такого залучення наголошують інші фахівці з питань
муніципального права, у контексті аналізу проблематики активізації участі
населення у вирішенні питань місцевого життя.
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С.І. Чащина переконана, що «найбільш важливою є участь населення в
правотворчому процесі представницьких органів муніципальних утворень. Це
дозволяє забезпечити необхідний синтез, поєднання, взаємопроникнення
безпосередньої і представницької демократії на муніципальної рівні. Місцеве
співтовариство впливає на зміст, основні напрямки діяльності виборних
органів місцевого самоврядування» [183, с. 175]. Проте, вона не формулює
конкретних пропозицій з приводу того, у яких формах краще забезпечити
практичну реалізацію своєї пропозиції.
Наявність пропозицій щодо форм залучення населення до обговорення
проекту статуту територіальної громади міста (на наш погляд, залучати
населення варто саме на цьому етапі) є важливою тому, що їхня відсутність
ускладнює процес прийняття статуту та збільшує його тривалість. Детальніше
про ці негативні наслідки відсутності визначеності з залученням членів
територіальних громад міста до обговорення проектів статутів міст пише Д.
Заяць у статті «Процес розробки та прийняття статутів територіальних громад
в Україні». Вона надзвичайно детально аналізує відповідний процес у кількох
крупних українських містах, та доходить висновку, щодо «важкого шляху
прийняття статуту територіальної громади міста» в Одесі, Львові, Ялті, Києві
(дивись [49, с. 5-7]).
Слід виходити з того, що «проект Статуту МУ 10 повинен бути
опублікований для попереднього обговорення збору пропозицій і зауважень»
[42, с. 135]. При цьому, за наявності альтернативних проектів, доцільно
ознайомити членів територіальної громади з усіма проектами. Цю думку
підтримує Н.А. Антонова, яка зазначила, що «важливим елементом організації
правотворчої діяльності органів місцевого самоврядування є забезпечення
демократичної процедури обговорення проектів нормативних актів. У зв'язку з
цим слід звернути увагу на проблему конкуренції проектів муніципальних
актів.

10

У

тому

випадку,

коли

Муніципального утворення. – А.К.

мають

місце

альтернативні

проекти,
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запропоновані різними суб'єктами правотворчої ініціативи, до населення
повинні бути доведені всі наявні проекти актів» [3, с. 177].
О.Є. Гавришев у своїх дослідженнях сформулював пропозиції щодо
залучення членів територіальної громади до участі у нормотворчості більш
детально. Він зауважив, що «муніципальна правотворчість характеризується
тісним переплетенням інститутів представницької і безпосередньої демократії,
підвищеним значенням останніх, що зумовлюється особливостями місцевого
самоврядування як влади, найбільш наближеної до населення. Це має
виражатися в наданні більш широких можливостей для населення щодо
здійснення народної (муніципальної) правотворчої ініціативи, проведення
опитувань населення, місцевих референдумів, зборів (сходів) громадян,
публічних слухань і ін. форм безпосередньої реалізації муніципальної
правотворчості» [32, с. 10].
Місцеві референдуми в Україні поки що не організуються та не
проводяться. Що ж до інших зазначених О.В. Гавришевим форм прямої
демократії на місцевому рівні, то їх можна застосувати при обговоренні
проекту статуту територіальної громади міста.
Перша форма – це народна нормотворча ініціатива у частині можливості
подати до міської ради концепцію статуту територіальної громади міста,
проект статуту територіальної громади міста, зауваження до них. Особливо
важливими є «точкові» зауваження тому, що як вірно підкреслив Б.Ц.
Жалсанов, «проведення обговорення - важливий етап роботи над проектом
статуту, так як обговорення має на увазі оцінку і критику положень даного
проекту правового акта» [42, с. 135].
Крім нормотворчої ініціативи, залучати членів територіальної громади
міста до обговорення проекту статуту можна шляхом організації та
проведення публічних слухань. Як влучно сформулювала С.І. Чащина,
«гарантіями

проведення

публічних

слухань

муніципального утворення і поправок до нього є:

при

прийнятті

статуту
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- завчасне оповіщення жителів муніципального утворення про час і
місце проведення публічних слухань;
- завчасне ознайомлення з проектом муніципального правового акта;
- інші заходи, що забезпечують участь у публічних слуханнях жителів
муніципального

утворення,

опублікування

(оприлюднення)

результатів

публічних слухань» [183, с. 85].
Вагому роль в обговоренні проекту статуту територіальної громади
міста можуть мати і загальні збори (конференції) громадян за місцем
проживання.
В юридичній літературі існують пропозиції щодо впровадження форм
безпосередньої демократії, які спрямовані суто на залучення населення до
участі у нормотворчому процесі. С.І. Чащина у своєму дисертаційному
дослідженні підкреслила, що «доцільно розвивати і інші форми участі
населення в правотворчому процесі, крім передбачених <…> законом,
наприклад,
правового

загальномуніціпальне
акта,

який

підлягає

обговорення
прийняттю

проекту

нормативного

представницьким

органом

муніципального утворення. Дана форма участі населення в нормотворчому
процесі є найменш дорогою в порівнянні з іншими формами, і досить
ефективною, тому що представляє можливість вносити свої пропозиції щодо
проекту нормативного акту жителям муніципального утворення без будь-яких
обмежень» [182, с. 10].
Необхідність у впровадженні ще одної форми прямого народовладдя С.І.
Чащина обґрунтувала наступним чином: «досвід практичної діяльності
муніципальних утворень в цій області свідчить, що активність громадян під
час обговорення проектів актів місцевого рівня набагато вище, ніж при
застосуванні інших форм прямого народовладдя в правотворчому процесі
представницьких органів муніципальних утворень» [183, с. 175]. У цілому слід
підтримати цю пропозицію, однак наголосити на необхідності більш детальної
її проробки по відношенню до українських міст.

199
Слід запропонувати розрізняти «обговорення» та «розгляд» при
підготовці текстів статутів територіальних громад міст. Обговорення
здійснюється усіма зацікавленими суб’єктами, перелік яких неможливо (та й
недоцільно) визначати, а розгляд здійснюється міською радою.
У цілому, розгляд та прийняття статутів територіальних громад
міськими радами не викликає процесуальних труднощів. Міська рада – це
представницький орган місцевого самоврядування. Закон «Про місцеве
самоврядування в Україні» визначає представницький орган місцевого
самоврядування як виборний орган, який складається з депутатів і відповідно
до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і
приймати від її імені рішення (ст. 1).
Міська рада проводить свою роботи сесійно (ч. 1 ст. 46); сесія
скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал (ч. 5
ст. 46). Пропозиції щодо питань порядку денного ради можуть вноситися
міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом
ради, загальними зборами громадян (ч. 12 ст. 46).
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» у статті 26 «Виключна
компетенція сільських, селищних, міських рад» передбачає, що виключно на
пленарних засіданнях міської ради вирішується таке важливе питання, як
«затвердження статуту територіальної громади» [132] (пункт 48 частини
першої).
Варто звернути увагу на те, що з точки зору тезаурусу у сфері
нормотворчого процесу у цілому та муніципального нормотворчого процесу
зокрема, більш коректним було б вести мову не про «затвердження», а про
«прийняття» статуту територіальної громади.
У зв’язку з цим слід рекомендувати внести зміни та доповнення до п. 48
частини першої статті 26 «Виключна компетенція сільських, селищних,
міських рад» Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», замінивши
словосполучення

«затвердження

статуту

«прийняття статуту територіальної громади».

територіальної

громади»

на

200
Виходячи

з

наведених

вище

положень

Закону

«Про

місцеве

самоврядування в Україні», слід резюмувати, що сам нормотворчий процес
відбувається відповідно до регламенту міської ради. Статут

територіальної

громади міста затверджується (приймається) у такому ж порядку, як і інші
акти міської ради – простою більшістю голосів.
У контексті згадки про територіальну громаду, її статут та регламент
міської ради, слід запропонувати наступне.
З метою відведення статутам територіальних громад чільного місця у
Законі «Про місцеве самоврядування в Україні, слід реалізувати ряд
структурних переміщень його положень.
По-перше, частину 1 статті 19 «Статут територіальної громади села,
селища, міста»11 доцільно уважати частиною 1-1 статті 6 «Територіальні
громади», розташувавши одразу після частини 1, яка наразі діє у такій
редакції:
«1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм
його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста»
[132].
Розміщення першої згадки про статути територіальних громад у Законі
України «Про місцеве самоврядування в Україні» у статті 6 одночасно зі
стислою характеристикою їхньої сутності сприятиме кращому сприйняттю
згадки про ці документи у наступних статтях 8-10, 13 цього ж Закону.
По-друге, остання згадка про статути територіальних громад у Законі
«Про місцеве самоврядування в Україні» міститься у статті 26 «Виключна
компетенція сільських, селищних, міських рад», у частині 1 якої встановлено:
«Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради
вирішуються такі питання:
«З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та
інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган
місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може
прийняти статут територіальної громади села, селища, міста» (ч. 1 ст. 19 Закону «Про
місцеве самоврядування в Україні».
11
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1) затвердження регламенту ради; <…>
48) затвердження статуту територіальної громади» [132].
У наведеній цитаті варто звернути увагу на послідовність, що обрали
автори тексту Закону. Зрозуміло, що затвердження регламенту місцевої ради є
пріоритетним питанням, і міські ради не є виключенням у цьому випадку.
Однак затвердження статуту територіальної громади розташовано не на
другому місці, навіть не у «першій десятці», а під номером 48 серед питань,
що вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,
міської ради. Навряд чи це сприяє підвищенню впливовості статуту
територіальної громади як акту муніципальної нормотворчості.
У зв’язку з цим слід запропонувати викласти пункт 1 частини 1 статті 26
«Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад» у наступній
редакції:
«Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради
вирішуються такі питання:
1) прийняття статуту територіальної громади»;
А також доповнити частину 1 статті 26 Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні» пунктом 1-1 наступного змісту:
«1-1) затвердження регламенту ради».
Слід підкреслити, що це є обґрунтованим навіть незважаючи на те, що
процесуальні норми про прийняття статутів територіальних громад міст
здебільшого містяться у регламенті міської ради. Але регламент ніколи не
іменують «місцева конституція», «локальна конституція» тощо.
Наступною стадією етапу прийняття статуту територіальної громади
міста є його державна реєстрація. Вона відбувається відповідно до Положення
про державну реєстрацію статутів територіальних громад,

затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. [121].
Дослідники питання державної реєстрації нормативно-правових актів у
цілому та державної реєстрації статутів територіальних громад зокрема
висловлюють цілком протилежні думки.
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Деякі вчені переконані, що державна реєстрація нормативно-правових
актів у цілому та державна реєстрація статутів територіальних громад зокрема
є цілком позитивним явищем.
Загальні положення щодо необхідності реєстрації місцевих нормативноправових актів висловили наступні вчені.
А.В. Лєонтєнков уважає, що «для ефективного вирішення проблеми
відповідності муніципальних правових актів <…>

законодавству має

використовуватись, у т.ч., реєстрація муніципальних правових актів» [87,
с. 10].
О.А. Сергєєв переконаний, що «державна реєстрація надає офіційний
статус тексту основного документа, самостійно прийнятого в муніципальному
утворенні, і гарантує заходи його правового захисту. Вона покликана
забезпечити відповідність статуту Конституції <…> і законодавству, не
допустити звуження обсягу прав громадян на території муніципального
утворення» [148, с. 161].
Існування

державної

реєстрації

статутів

територіальних

громад

підтримують наступні вчені.
О.С. Шугріна пише, що «статут муніципального утворення за своєю
природою є основним статутним документом муніципального утворення,
«малою конституцією», що випливає з його особливостей та обумовлює
підвищені вимоги, такі як необхідність проходження державної реєстрації»
[196, с. 9].
Б.Ц. Жалсанов уважає, що «інститут державної реєстрації статутів
муніципальних утворень має важливе значення у тому плані, що при
реєстрації органи державної влади <…> проводять перевірку відповідності
положень, що містяться у статутах, Конституції <…>, законам» [42, с. 145].
О.В. Кудрякова, яка розмірковує наступним чином: «уважаємо, що акт
державної реєстрації статуту муніципального утворення є обов’язковою
стадією відповідного єдиного нормотворчого процесу, що наступає за
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прийняттям статуту і передує його опублікуванню (оприлюдненню), після
якого статут набуває чинності» [80, с. 71].
Б.Б. Адамоков, який переконаний, що «державну реєстрацію статутів
муніципальних утворень <…> слід розглядати як одну з форм державного
контролю за їх відповідністю законодавству» [1, с. 146].
С.І. Чащина, яка уважає, що «наявність детальних та ясних юридичних
процедур державної реєстрації статутів муніципальних утворень об’єктивно
закликано сприяти якісному покращенню статутів» [183, с. 86 ]. Вона також
обґрунтувала свій висновок, причому доволі переконливо.
С.І. Чащина вбачає переваги державної реєстрації у наступному:
«По-перше,

державна

реєстрація

дозволяє

надавати

статутам

перевірку

статуту

муніципальних утворень статус офіційного документа.
По-друге,

державна

реєстрація

включає

муніципального утворення на відповідність Конституції <…>, законодавству,
що дозволяє забезпечити його законність.
По-третє, державна реєстрація статутів муніципальних утворень сприяє
контролю за дотриманням прав громадян в муніципальному утворенні.
Ефективне вирішення зазначених завдань можливе лише в рамках чітко
регламентованого інституту державної реєстрації статутів муніципальних
утворень.
Наявність подібних і ясних юридичних процедур державної реєстрації
статутів муніципальних утворень об'єктивно покликана сприяти якісному
поліпшенню статутів, їх повноправному включенню до ієрархії нормативних
правових актів» [183, с. 85-86].
З приводу підсумку, якого дійшла С.І. Чащина, не дуже зрозуміло, чому
йдеться про «повноправне» включення статутів до ієрархії нормативних
правових актів. Якщо статути територіальних громад включено до ієрархії
нормативних правових актів, то вони мають юридичну силу та повинні
відповідати положенням тих актів, які розташовані вище у цій ієрархії. А
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«повноправність» - у даному випадку це не тільки оціночне поняття, але й
таке, що видається зайвим.
Інша (менша) частина дослідників переконана у тому, що державну
реєстрацію статутів територіальних громад слід скасувати.
О.А. Сергєєв узагальнив, що деякі вчені переконані: «інститут державної
реєстрації статутів муніципальних утворень порушує конституційні права
муніципальних утворень, зокрема, право на здійснення власного правового
регулювання в межах встановлених повноважень» [148, с. 161]; він одночасно
зазначає, що не поділяє цю думку.
Одною з дослідниць, яка підтримує цю позицію, є І.В. Ідесіс. Вона
розмірковує: «аналіз змісту цих актів надає підстави стверджувати, що
державна

реєстрація

статутів

територіальних

громад

відбувається

за

процедурою, ближчою до державної реєстрації не нормативно-правових актів,
а статутів юридичних осіб публічного права. До того ж, ніколи не
реєструються акти органів місцевого самоврядування – тільки акти органів
державної влади. Не підлягають реєстрації і акти представницьких органів
(крім того, в Україні немає іншого, ніж статут територіальної громади,
нормативно-правового акту з назвою «статут») [56, с. 57] та резюмує, що
«доцільним виявляється скасування вимоги про державну реєстрацію статутів
територіальних громад.

Адже вони є актами представницьких органів

місцевого самоврядування, до яких завжди можна застосувати положення ч. 2
ст. 144 Конституції України щодо того, що «рішення органів місцевого
самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України
зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до
суду» [56, с. 57].
Варто нагадати, що у попередніх частинах нашого дослідження було
висловлено думку щодо необхідності скасувати вимогу державної реєстрації
статутів територіальних громад у цілому та статутів територіальних громад
міст зокрема.
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Скасування вимоги про державну реєстрацію статутів територіальних
громад вимагатиме виключення частин 2 та 3 зі статті 19 «Статут
територіальної

громади

села,

селища,

міста»

Закону

«Про

місцеве

самоврядування в Україні». Також необхідним буде скасувати Положення про
державну

реєстрацію

статутів

територіальних

громад,

затверджене

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р.
У чинному законодавстві це прямо не передбачено, але на сучасному
етапі статути територіальних громад у цілому та статути територіальних
громад міст зокрема набувають чинності з моменту їхньої державної
реєстрації.
Щоправда, суб’єкти законодавчої ініціативи намагались змінити це
положення та, дбаючи про інтереси членів територіальної громади, внести до
статті 19 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» норму про те, що
статути набувають чинності «з моменту їх офіційного оприлюднення» [139].
Однак, Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" (щодо Статуту територіальної громади та
форм безпосередньої участі мешканців у здійсненні влади) (реєстр. N 3634 від
11.12.2015 р.) так і не було прийнято.
Останньою стадією етапу прийняття статуту територіальної громади
міста є його оприлюднення.
О.С. Шугріна сформулювала низку положень загального характеру, які
можна застосувати до оприлюднення також і статутів територіальних громад.
Зокрема вона зазначила, що «аналіз правозастосовчої практики дозволяє
сформулювати певні рекомендації з

опублікування та оприлюднення

муніципально-правового акта:
- текст нормативного акта має бути загальнодоступним;
- форма опублікування має бути такою, щоб забезпечувати можливість
ознайомлення з текстом акту максимальної кількості громадян;
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- текст нормативного акту має бути офіційним, при чому органи
місцевого самоврядування мають гарантувати достовірність офіційного
тексту;
- у тексті документу має бути вказана дата його опублікування;
- нормативний акт має бути опублікований повністю;
- текст нормативного акта має бути по можливості оприлюднений
оперативно;
- текст нормативного акту має бути доступним у будь-який час,
починаючи з моменту його оприлюднення;
- можливість ознайомитись з текстом має бути безплатною, отримання
копії – доступним за ціною» [197, с. 229].
У законах України поки що не встановлено обов’язку щодо офіційного
опублікування

статуту

територіальної громади

у цілому та

статуту

територіальної громади міста зокрема, строки його офіційного опублікування,
юридична відповідальність за його несвоєчасне опублікування. А тому слід
керуватись загальними положеннями, які діють для рішень міських рад.
Слід зазначити, що проблем на стадії офіційного опублікування статутів
територіальних громад не виникає.
Варто підкреслити, що, коли йдеться про оприлюднення, важливим є
розміщення у вільному доступі у Глобальній мережі Інтернет тексту статуту
територіальної громади з усіма змінами та доповненнями. Слід покласти
обов’язок здійснювати офіційну інкорпорацію змін та доповнень до статуту
територіальної громади міста на міську раду, так само як і обов’язок
розмістити його в електронній формі на своєму офіційному веб-сайті.
Як влучно зауважила К.В. Головко, «особливо важливим здійснення
інкорпорації законодавства з уміщенням її результату в електронну форму є
для органів місцевого самоврядування. Досить часто вони обмежені в
ресурсах, особливо матеріальних, що робить неможливим часте оновлення
інкорпораційних збірників <…>

Натомість електронна форма уміщення

результатів інкорпораційної діяльності хоч і потребуватиме ресурсів у частині
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проведення такої діяльності, однак дає можливість вагомої економії у
здійсненні зовнішнього оформлення її результатів» [33, с. 388]. Слід повністю
погодитись з цими міркуваннями.
У цілому, реформування нормативної регламентації розробки та
прийняття статутів українських міст має відбуватись поступово, адже «свого
вдocкoнaлення потребує вся сиcтема зaкoнoдaвcтвa в cфеpi мicцевoгo
caмoвpядувaння, яка фopмувaлаcя cпoнтaннo тa хaoтичнo, зa вiдcутнocтi
єдинoї зaкoнoдaвчoї бaзи тa без взaємoузгoдженocтi зaкoнoдaвчих aктiв мiж
coбoю, що призвело до колізій норм муніципального права в цілому та
муніципального статутного права зокрема» [45, с. 203]. Ті зміни та доповнення
до актів чинного законодавства, які є актуальними наразі, запропоновано у
нашому дослідженні.
Висновки до Розділу 2.
1.

Обґрунтовано

доцільність

при

розробці

текстів

статутів

територіальних громад міст застосовувати підхід «концепція – проект –
нормативно-правовий акт» з огляду на: а) важливість дотримання мети при
визначенні змісту та структури статуту; б) якомога більш повного дотримання
правил юридичної техніки.
2.

Запропоновано

при

розробці

концепції

та

проекту

статуту

територіальної громади міста брати до уваги: а) що цей вид нормативноправового акту («статут територіальної громади») передбачає наявність лише
одного акту у правовій системі міста; б) що статут територіальної громади
міста належить до числа кодифікованих нормативно-правових актів.
3. Доведено, що розробка концепції статуту територіальної громади
міста спряє зменшенню вірогідності помилок, неточностей, внутрішньої
неузгодженості тексту статуту.
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4. Рекомендовано уважати, що концепція нормативно-правового акту у
цілому та концепція статуту територіальної громади міста зокрема не містить
правових норм.
5. До числа структурних елементів концепцій статутів територіальних
громад запропоновано віднести наступні: а) мета статуту; б) завдання статуту;
в) структура статуту.
6. Доведено, що статут територіальної громади міста приймається з
метою забезпечення комплексного регулювання місцевого самоврядування у
місті.
7. Запропоновано уважати, що конституційні принципи місцевого
самоврядування створюють ідеологічне підґрунтя статуту територіальної
громади міста та обумовлюють його зміст. Цю тезу аргументовано тим, що: а)
статути територіальних громад міст є нормативно-правовими актами
місцевого характеру, а тому мають відповідати Конституції України; б)
статути

територіальних

громад

міст

часто

іменують

«місцевими

конституціями». Таке найменування не є повністю точним, але

певні

характеристики Конституції України 1996 року та статутів територіальних
громад міст співпадають, що робить доволі органічним застосування
конституційних принципів у статутах територіальних громад міст; в) в Україні
з дня проголошення незалежності триває муніципальна реформа. Закон «Про
місцеве самоврядування в Україні» змінюється надзвичайно часто, що робить
його положення нестабільними. З іншого боку, конституційними принципами
слід уважати принципи, закріплені у тексті Основного Закону 1996 року
безпосередньо, або опосередковано – у випадку, якщо наявне відповідне
офіційне

тлумачення

єдиного

органу

конституційної

юрисдикції

–

Конституційного Суду України. Таким чином, ідеологічне підґрунтя статутів
територіальних громад міст є стабільним.
8. Концепції статутів територіальних громад міст класифіковано за їх
істотними ознаками та виявлено, що: а) по відношенню до розвитку
(динаміки) юридично значущої діяльності - це констатуючі концепції
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(концепції підзаконного акту); б) за методом викладення змісту – це описові
концепції; в) за галузевою спрямованістю – це концепції підгалузі
законодавства; г) за структурою документу - це «вільні» концепції; які у разі
закріплення структури

на нормативному рівні

перетворюються на

нормативні концепції.
9. Виявлено підстави класифікації законопроектів, які за аналогією
можна застосувати для класифікації концепцій статутів територіальних
громад. До їх числа слід уважати належними наступні класифікації: а) за
суб’єктом підготовки (авторсько-особисті та колективні концепції); б) за
змістовно-кількісним

спрямуванням

(моноспрямовані

та

конкуруючі

концепції); в) за суб’єктом, який ініціював розробку концепції ( концепції,
створені за ініціативою органів публічної влади чи посадових осіб, та
концепції, створені за ініціативою інститутів громадянського суспільства).
10. Узагальнено, що у сучасній українській нормотворчості склалась
практика

супроводження

законопроектів

пояснювальними

записками.

Рекомендовано поширити цю практику також і на концепції статутів
територіальних громад міст.
11. Сформульовано пропозицію, що до пояснювальної записки, якою
обов’язково має супроводжуватися концепція статуту територіальної громади
міста, слід включити положення про: а) робочу групу, що розробляє
концепцію, про фахівців, яких планується залучити до розроблення проекту
статуту; б) напрями та строки розробки проекту статуту; в) особливості дії
статуту у просторі, у часі, за колом осіб; г) політичні, економічні, соціальні,
інші наслідки прийняття статуту; д) ті акти органів місцевого самоврядування,
які потребуватимуть змін та доповнень у зв’язку з прийняттям статуту, а
також ті акти, які необхідно буде прийняти.
12. Запропоновано уважати, що завданнями статутів територіальних
громад міст є: а) виявлення та заповнення прогалин у правовому регулюванні
міського самоврядування; б) врахування історичних, культурних та інших
особливостей конкретних територіальних громад та населених пунктів, в
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межах яких проживають члени цих територіальних громад; в) втілення у
міське життя конституційних принципів про місцеве самоврядування.
13. Рекомендовано у текстах статутів територіальних громад міст
обмежуватись максимально лаконічними відсильними нормами, коли йдеться
про посилання на чинне законодавство України, зокрема не лише не цитувати
положення нормативно-правових актів, але й не посилатися на конкретні
назви нормативно-правових актів.
14. Запропоновано зробити виключення із попередньої пропозиції
(дивись п. 13) по відношенню до принципів Конституції України. Пропозицію
аргументовано тим, що: а) ці принципи є надзвичайно лаконічними, вони не
переобтяжуватимуть статут територіальної громади міста; б) ці принципи є
надзвичайно важливими для міського життя, враховуючи їхню роль у
державному та суспільному житті країни.
15. Запропоновано включати до текстів статутів територіальних громад
міст наступні конституційні принципи місцевого самоврядування: виборності
органів місцевого самоврядування; правової самостійності органів місцевого
самоврядування в межах, визначених законом; організаційної самостійності
органів місцевого самоврядування в межах, визначених законом; матеріальної
і фінансової самостійності органів місцевого самоврядування в межах,
визначених законом; рівного захисту усіх форм власності (у контексті
комунальної власності); судового захисту прав місцевого самоврядування;
невідчужуваності та непорушності прав і свобод людини і громадянина;
верховенства права; верховенства і прямої дії норм конституції; державного
гарантування місцевого самоврядування; народного суверенітету (у контексті
поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів); народовладдя (у
контексті права територіальної громади самостійно або через сформовані нею
органи самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах
Основного Закону та законів України); демократизму (у контексті підзвітності
та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових
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осіб); законності; рівності, а також принципи виборчого права (у контексті
виборності органів місцевого самоврядування).
16. Сформульовано пропозиції про оптимальний спосіб застосування
такого принципу Конституції України, як принцип невідчужуваності та
непорушності прав і свобод людини і громадянина у статутній нормотворчості
з урахуванням того, які саме права людини і громадянина доцільно
закріплювати у статутах територіальних громад міст. Рекомендовано не
дублювати

перелік

прав

та

перелік

гарантій

прав,

закріплених

на

загальнодержавному рівні, а закріплювати додаткові гарантії цих прав: а)
обов’язково – тих прав, які стосуються участі у міському самоврядуванні та
щодо яких у загальнодержавних нормативно-правових актах сформульовано
відсильні

норми

до

статутів,

коли

йдеться

про

деталізацію

їхньої

регламентації; б) факультативно – тих прав, щодо яких органи міського
самоврядування мають можливість встановити додаткові гарантії їхньої
реалізації.
17. Запропоновано при розробці проектів статутів територіальних
громад міст насамперед враховувати: а) належність статутів територіальних
громад до числа кодифікованих нормативно-правових актів; б) важливість
статуту для територіальної громади кожного міста, що з точки зору
моделювання його структури означає необхідність зробити її максимально
зрозумілою для пересічних членів територіальної громади міста.
18.

Отримала

подальшу

аргументацію

теза

щодо

необхідності

виокремлювати у структурі статутів територіальних громад міст щонайменше
розділи, у разі необхідності – також і підрозділи. Запропоновано уважати, що
впровадження більш складної структури статутів територіальних громад міст,
ніж тріада «розділ – підрозділ – стаття» може утруднити ознайомлення членів
територіальної громади з текстом цього нормативно-правового акту та пошук
у ньому необхідних положень.
19. Запропоновано для полегшення ознайомлення пересічних членів
територіальної громади з текстом статуту територіальної громади міста
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надавати не тільки номер, але й найменування кожному зі структурних
елементів тріади «розділ – підрозділ – стаття»; особливо це стосується статей,
адже наразі значна кількість статутів територіальних громад міст містять лише
номера статей, але не їхні назви.
20. Отримала подальшу аргументацію теза про доцільність включення
положень про різні форми місцевої демократії в якості додатків до статутів
територіальних

громад

міст.

Сформульовано,

що

це

сприятиме:

а)

підвищенню якості статуту територіальної громади як кодифікованого акту; б)
полегшенню ознайомлення членів територіальної громади з тими формами
безпосередньої демократії, до яких вони можуть вдаватись при реалізації
свого конституційного права на участь в управлінні місцевими справами.
21. Сформульовано пропозицію включати до числа додатків до статуту
територіальної громади міста карту-схему території міста з описом його
кордонів.
22. Отримала подальшу аргументацію теза щодо скасування державної
реєстрації статутів територіальних громад міст в Україні.
23.

Запропоновано

покласти

обов’язок

здійснювати

офіційну

інкорпорацію змін та доповнень до статуту територіальної громади міста на
міську раду, так само як і обов’язок забезпечити постійний доступ до
інкорпорованого статуту в електронній формі на її офіційному веб-сайті.
24.

За

підсумками

аналізу

положень

Закону

«Про

місцеве

самоврядування в Україні» у частині регламентації досліджуваних питань
запропоновано:
а) пункт 48 частини першої статті 26 «Виключна компетенція сільських,
селищних, міських рад» Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»
уважати пунктом першим частини першої цієї ж статті, виклавши його у новій
редакції (словосполучення «затвердження статуту територіальної громади»
замінити на «прийняття статуту територіальної громади»);
б) у зв’язку з цим п. 1 частини першої статті 26 уважати п. 1 1 частини
першої цієї статті.
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25. За підсумками аналізу положень чинного законодавства України про
державну реєстрацію статутів територіальних громад у цілому та статутів
територіальних громад міст зокрема запропоновано: а) виключити зі статті 19
Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» частини 2-3; б) скасувати
Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад,
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р.
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ВИСНОВКИ
У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає у визначенні
напрямів

подальшого

удосконалення

матеріальних

та

процесуальних

положень щодо розробки та прийняття статутів територіальних громад міст в
Україні.
Серед

підсумкових

висновків

та

рекомендацій

найголовніше

дослідницьке та практичне значення мають такі:
1. Статут територіальної громади міста – це кодифікований нормативноправовий акт установчо-муніципального характеру, який приймається міською
радою та закріплює порядок створення та функціонування органів міського
самоврядування, процедури застосування форм безпосередньої демократії,
інші не врегламентовані на загальнодержавному рівні положення про міське
самоврядування.
Статут територіальної громади міста приймається з метою забезпечення
комплексного регулювання міського самоврядування.
Завданнями статуту територіальної громади міста є: а) виявлення та
заповнення прогалин у правовому регулюванні міського самоврядування; б)
врахування історичних, культурних та інших особливостей територіальної
громади міста; в) втілення у міське життя конституційних принципів
місцевого самоврядування.
2. В Україні необхідність у статуті відсутня для територіальних громад
тих міст, щодо яких прийнято закон про особливості міського самоврядування
(теза аргументована матеріалами аналізу Закону «Про столицю України місто-герой

Київ»

та

Статуту територіальної громади

цього

міста).

Запропоновано закріпити у Законі «Про місцеве самоврядування в Україні»,
що,

за

наявності закону про

статус

конкретного

міста,

відповідна

територіальна громада не наділяється правом прийняття статуту.
Рекомендовано прийняття статутів територіальних громад в усіх інших
містах України.
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3. До числа ознак статутів територіальних громад міст в Україні
належать: а) установчо-муніципальний характер; б) прийняття статутів
територіальних громад міст міськими радами (а також внесення до нього змін
та доповнень); в) належність статутів територіальних громад міст до числа
кодифікованих нормативно-правових

актів;

г)

відсутність

у статутах

територіальних громад міст прямого цитування положень законів України.
4. Запропоновано уважати, що установчо-муніципальний характер
статутів територіальних громад міст полягає у можливості закріплення у них
положень про створення та функціонування органів міського самоврядування,
внесення змін та доповнень до їхньої системи. Щодо цієї ознаки статутів
аргументовано: а) її двохкомпонентність, яка знаходить прояв у встановленні
системи органів міського самоврядування та у тому, що статут виступає
основою міської нормотворчості; б) її «установчо-муніципальний», а не
«вторинно-установчий» характер; в) що, попри цю ознаку, статутам
територіальних громад міст притаманна така сама юридична сила, як і іншим
рішенням міських рад.
5.

Обґрунтовано

нормативно-правових

відсутність
актів

необхідності

загальнодержавного

повторів
рівня

у

положень
статутах

територіальних громад міст з огляду на: а) необхідність постійного
узгодження положень статутів з положеннями чинного законодавства у разі
внесення змін та доповнень до останніх; б) можливу правову дезоріентацію
членів територіальної громади міста, які не є фахівцями з правознавства, у
разі, якщо у статуті містяться застарілі норми.
Рекомендовано

у

текстах

статутів

територіальних

громад

міст

обмежуватись максимально лаконічними відсильними нормами, коли йдеться
про посилання на чинне законодавство України (не цитувати положення
нормативно-правових актів, не включати назви нормативно-правових актів).
Виключення

становить

місцевого самоврядування.

лише

відтворення

конституційних

принципів
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6. Аргументовано доцільність розгляду правотворчого процесу щодо
статутів територіальних громад міст у складі двох етапів: а) розробка статутів;
б) прийняття статутів.
7. Обґрунтовано доцільність при розробці тексту статуту територіальної
громади міста застосовувати підхід «концепція – проект – нормативноправовий акт» з огляду на важливість: а) дотримання мети статуту при
визначенні його змісту та структури; б) якомога більш повного дотримання
правил юридичної техніки.
8. Запропоновано уважати, що етап розробки статутів територіальних
громад міст складається з наступних стадій: а) розробка концепції статуту; б)
розробка проекту статуту; в)

внесення проекту статуту до міської ради

суб’єктом правотворчої ініціативи.
9.

Запропоновано

при

розробці

концепції

та

проекту

статуту

територіальної громади міста брати до уваги: а) що такий вид нормативноправового акту («статут територіальної громади») передбачає наявність лише
одного акту у правовій системі міста; б) що статут територіальної громади
міста належить до числа кодифікованих нормативно-правових актів; в)
важливість статуту для територіальної громади міста, що з точки зору
моделювання його структури означає необхідність зробити його максимально
зрозумілим для усіх членів територіальної громади міста.
10. Концепції статутів територіальних громад міст охарактеризовано як
констатуючі, описові документи, що стосуються конкретної підгалузі
законодавства (міського законодавства). Констатовано, що концепції статутів
територіальних громад міст за своєю структурою можуть бути як «вільними»,
так і нормативними - у разі затвердження їх структури нормативними актами
міських рад (визнання концепції «нормативною» не означає, що вона містить
норми законодавства).
11. Запропоновано класифікувати концепції статутів територіальних
громад міст: а) за суб’єктом підготовки (авторсько-особисті та колективні); б)
за змістовно-кількісним спрямуванням (моноспрямовані та конкуруючі); в) за
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суб’єктом, який ініціював розробку концепції (створені за ініціативою органів
публічної влади чи посадових осіб, та створені за ініціативою інститутів та
членів громадянського суспільства).
12. До числа структурних елементів концепцій статутів територіальних
громад міст запропоновано віднести наступні: а) мета статуту; б) завдання
статуту; в) структура статуту.
13. Рекомендовано супроводжувати концепції статутів територіальних
громад міст пояснювальними записками, до яких включити положення про: а)
робочу групу, що розробляє концепцію; б) фахівців, яких планується залучити
до розроблення проекту статуту; в) напрями та строки розробки проекту
статуту; г) політичні, економічні, соціальні, інші наслідки прийняття статуту;
д) ті акти органів місцевого самоврядування, які потребуватимуть змін та
доповнень у зв’язку з прийняттям статуту, а також ті акти, які необхідно буде
прийняти; е) особливості дії статуту у просторі, у часі, за колом осіб.
14. Аргументовано необхідність розробки статутів територіальних
громад міст на ідеологічному підґрунті, яке формують конституційні
принципи місцевого самоврядування (народного суверенітету (у контексті
поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів); народовладдя (у
контексті права територіальної громади самостійно або через сформовані нею
органи самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах
Основного Закону та законів України); демократизму (у контексті підзвітності
та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових
осіб); законності; рівності; виборності органів місцевого самоврядування;
правової

самостійності

визначених

законом;

органів

місцевого

організаційної

самоврядування

самостійності

в

органів

межах,

місцевого

самоврядування в межах, визначених законом; матеріальної і фінансової
самостійності органів місцевого самоврядування в межах, визначених законом
тощо).
15.

Запропоновано

застосовувати

тричленну

для

статутів

структуру

територіальних

«розділ

–

підрозділ

громад
–

міст

стаття».

218
Рекомендовано кожному з елементів цієї структури присвоювати не тільки
порядковий номер, але й найменування.
16. Аргументовано доцільність закріплювати у статутах територіальних
громад міст: а) обов’язково – ті права особистості, які стосуються участі у
міському самоврядуванні та щодо яких у загальнодержавних нормативноправових актах сформульовано відсильні норми до статутів, коли йдеться про
конкретизацію їхньої регламентації; б) факультативно – ті права особистості,
щодо яких органи міського самоврядування мають можливість встановити
додаткові гарантії їхньої реалізації.
17. Рекомендовано у додатках до статутів територіальних громад міст
розміщувати: а) положення про різні форми місцевої демократії (органи
самоорганізації населення, загальні збори громадян за місцем проживання,
місцеві ініціативи тощо); б) карту-схему території міста з описом його
кордонів.
18. Запропоновано уважати, що етап прийняття статутів територіальних
громад міст складається з наступних стадій: а)
проекту статуту; б)

обговорення та розгляд

прийняття статуту міською радою; в)

державна

реєстрація статуту; г) оприлюднення статуту.
19. Отримала подальшу аргументацію теза про доцільність прийняття
статуту територіальної громади міста, внесення до нього змін та доповнень
міською радою як представницьким органом місцевого самоврядування (а не
міським референдумом чи у змішаному порядку за участю як міської ради, так
і міського референдуму).
20. Отримала подальшу аргументацію теза щодо скасування вимоги про
необхідність державної реєстрації статутів територіальних громад в Україні у
цілому та статутів територіальних громад міст зокрема.
21. Запропоновано покладення на міські ради обов’язків: а) здійснювати
офіційну інкорпорацію змін та доповнень до статуту; б) забезпечити
постійний доступ до інкорпорованого статуту в електронній формі на своєму
офіційному веб-сайті.
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22. Сформульовано наступні пропозиції щодо внесення змін та
доповнень до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»:
а) виключити частину третю статті 8 («Порядок проведення загальних
зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом
територіальної громади»);
б) виключити частину другу статті 9 («Порядок внесення місцевої
ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого
самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням вимог
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності"»);
в) виключити частину четверту статті 10 («Порядок формування та
організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та
іншими законами, а також статутами територіальних громад»);
г) виключити

частину четверту статті 13 («Порядок організації

громадських слухань визначається статутом територіальної громади»);
ґ) викласти частину другу статті 19 «Статут територіальної
громади села, селища, міста» у наступній редакції:
«2. Статут територіальної громади села, селища, міста має містити
положення про:
- історичні, культурні, інші особливості адміністративно-територіальної
одиниці, статут територіальної громади якої приймається;
- карту-схему території населеного пункту (пунктів) з описом кордонів;
- систему органів міського самоврядування;
-

форми

прямого

народовладдя,

які

можуть

застосовуватися

територіальною громадою;
- особливості організаційних та матеріально-фінансових основ місцевого
самоврядування;
- порядок внесення змін та доповнень до статуту»;
д) викласти частину третю статті 19 «Статут територіальної громади
села, селища, міста» у наступній редакції:
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«3. У разі, якщо особливості здійснення територіальною громадою
місцевого самоврядування закріплюються окремим законом, з моменту
набуття чинності таким законом статут територіальної громади міста
припиняє свою дію у разі його наявності. У разі відсутності статуту у
територіальної громади міста, місцеве самоврядування в якій закріплюються
окремим законом, територіальна громада має право прийняти його лише після
втрати цим законом чинності»;
е) уважати пункт 48 частини першої статті 26 «Виключна компетенція
сільських, селищних, міських рад» пунктом першим цієї ж частини цієї ж
статті та викласти його у наступній редакції:
«1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради
вирішуються такі питання:
1) прийняття статуту територіальної громади»;
є) пункт перший частини першої статті 26 уважати пунктом другим:
«2) затвердження регламенту ради»;
ж) пункти 2 – 47 частини першої статті 26 уважати пунктами 3 – 48
частини першої статті 26.
23. За підсумками аналізу положень чинного законодавства України про
державну реєстрацію статутів територіальних громад у цілому та статутів
територіальних громад міст зокрема запропоновано скасувати Положення про
державну

реєстрацію

статутів

територіальних

громад,

затверджене

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р.
24. Рекомендовано затвердити на загальнодержавному рівні модельний
статут територіальної громади міста. До нього доцільно додати методичні
рекомендації, що містять правила нормотворчої техніки для
розробки та прийняття статутів територіальних громад міст.
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