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ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Всесвітня декларація місцевого самоврядування (XXVII конгрес 
Міжнародної спілки місцевих влад, Ріо-де-Жанейро, 26 вересня 
1985 р.) Стаття 2:

«право та обов'язок місцевих органів влади регулювати й вести 
суспільні справи під свою особисту відповідальність та в інтересах 
місцевого населення»

Європейська хартія місцевого самоврядування (Рада Європи, 15 
жовтня 1985 року):

«право і спроможність місцевих спільнот в межах закону 
здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних 
справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого 
населення»



СТАТТЯ 5

НАРОД ЗДІЙСНЮЄ ВЛАДУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО І ЧЕРЕЗ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

СТАТТЯ 7 

В УКРАЇНІ ГАРАНТУЄТЬСЯ І ВИЗНАЄТЬСЯ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ.

СТАТТЯ 19

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 

ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ДІЯТИ ЛИШЕ НА ПІДСТАВІ, В МЕЖАХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ ТА У СПОСІБ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ КОНСТИТУЦІЄЮ ТА 

ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ 

СТАТТЯ 38

ГРОМАДЯНИ КОРИСТУЮТЬСЯ РІВНИМ ПРАВОМ ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ, А ТАКОЖ ДО СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ

СТАТТЯ 140 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ Є ПРАВОМ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ –

ЖИТЕЛІВ СЕЛА ..., СЕЛИЩА ТА МІСТА – САМОСТІЙНО ВИРІШУВАТИ 

ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ...

СТАТТЯ 142

МАТЕРІАЛЬНОЮ І ФІНАНСОВОЮ ОСНОВОЮ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ Є РУХОМЕ І НЕРУХОМЕ МАЙНО, ДОХОДИ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ, ІНШІ КОШТИ, ЗЕМЛЯ, ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЩО Є У ВЛАСНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ, РАЙОНІВ У МІСТАХ ... 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ



ЗАКОНУ УКРАЇНИ

“ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ”

Стаття 2
Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою 
право та реальна здатність територіальної громади … 
самостійно або під відповідальність органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати 
питання місцевого значення в межах Конституції і законів 
України.



ІНШІ ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

ЩОДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

• Закон України від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР “Про місцеве 
самоврядування в Україні”

• Закон України від 7 червня 2001 р. №2493-ІІІ “Про службу в органах 
місцевого самоврядування”

• Закон України від 11 липня 2002 р. №93-IV “Про статус депутатів 
місцевих рад”

• Закон України від 10 липня 2010 р. №2487-VI «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів»
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ



ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ОРГАНУ



50% обирається за виборчими 
списками кандидатів у депутати 
від місцевих організацій 
політичних партій у 
багатомандатному виборчому 
окрузі, межі якого збігаються з 
межами області, району, міста, 
району в місті

50% обирається за 
мажоритарною системою 
відносної більшості в 
одномандатних виборчих округах, 
на які поділяється територія 
області, району, міста

100% обирається за мажоритарною системою відносної більшості в 
одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія 
відповідно села, селища

ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД ОБЛАСНОЇ, РАЙОННОЇ, МІСЬКОЇ

чи РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ РАДИ



СЕСІЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА РОБОТИ МІСЦЕВОЇ РАДИ

Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” Ст. 46:

Форма роботи ради – сесія:

пленарні засідання;

засідання постійних комісій.

Періодичність: раз на квартал/місяць (попередження за 10 днів)

Ініціатори

голова

1/3 депутатів від загального складу

виконавчий комітет/ місцева державна адміністрація

Неможливість (або відмова голови): заступник голови/секретар

Відмова голови та заступника/секретаря (два тижні):

1/3 депутатів

постійна комісія

Кворум – більше половини

Форма проведення – відкрита



РЕГЛАМЕНТ МІСЦЕВОЇ РАДИ

Затверджується виключно на пленарному засіданні місцевої ради не
пізніш як на другій сесії

Визначає

порядок скликання сесії ради;

порядок підготовки і розгляду питань;

порядок прийняття рішення ради про затвердження порядку денного
сесії;

порядок роботи сесії;

інші процедурні питання;

перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи
постійних комісій;

порядок створення депутатських фракцій та всі питання організації
діяльності депутатських груп та фракцій.



ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ МІСЦЕВОЇ РАДИ

Ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Мета: вивчення, попередній розгляд та підготовка питань, які належать 
до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Утворення: рада формує склад (обирає голову та членів), інші питання 
структури комісія вирішує сама (може створювати підготовчі комісії та 
робочі групи).

Повноваження:

попередній розгляд проектів та звітів;

вивчення та підготовка питань, які вносяться на розгляд ради;

розробка проектів рішень ради та підготовка висновків та 
рекомендацій;

попередній розгляд кандидатур.

Рекомендації розглядаються обов’язково.



ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Ст. 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Мета: здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що 
належать до повноважень місцевого самоврядування.

Утворення: третина депутатів.

Організація діяльності: засідання - закриті.

Припинення:

остаточне рішення про результати;

закінчення строку повноважень депутатів.



ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

Стт. 25-26 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Мета: об’єднання зусиль для роботи у виборчих округах

Організація діяльності: визначаються регламентом місцевої ради

Ліквідація:

зменшення кількості;

рішення про саморозпуск;

закінчення строку.



ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

Ст. 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Утворення: на партійній основі (в сільських та селищних радах –
можуть входити позапартійні)

Кількість: законом не встановлено

Обмеження: депутат може входити до складу лише однієї фракції

Організація діяльності: всі питання створення та діяльності
визначаються регламентом місцевої ради



ПРАВА ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП ТА ФРАКЦІЙ

Ст. 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

•пропорційне представництво в усіх комісіях ради (постійних та
тимчасових);

•попереднє обговорення кандидатур ВСІХ посадових осіб, яких обирає,
призначає чи затверджує рада;

•гарантований виступ на пленарному засіданні з кожного питання
порядку денного;

•об’єднання з іншими групами та фракціями.



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ, 

РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Закон “Про місцеве самоврядування в Укаїні” Ст. 51-53:

Виконавчий комітет – це  орган місцевої ради, який координує діяльність інших 
виконавчих органів цієї ради.

Склад:

сільський, селищний чи міський голова

секретар місцевої ради

заступники голови

керуючий справами виконкому

керівники інших виконавчих органів ради

Затверджується місцевою радою за пропозицією голови. До його складу не можуть 
входити депутати місцевої ради (крім її секретаря).

Основна форма роботи: засідання (скликаються не рідше одного разу на місяць).

Функції:

попередній розгляд проектів;

координація діяльності виконавчих органів ради;

коригування рішень інших виконавчих органів ради.



ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ НАСЕЛЕННЯ В 

МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” Ст. 7

Місцевий референдум – прийняття територіальною громадою рішення 
з питання місцевого значення шляхом прямого волевиявлення

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” СтСт. 1, 8, 80

Загальні збори громадян – форма безпосередньої участі членів 
територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, 
зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для 
вирішення питань місцевого значення

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” Ст. 9:

Місцева ініціатива – внесення членами територіальної громади на 
розгляд місцевої ради будь-якого питання, віднесення до відання 
місцевого самоврядування

Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” Ст.13:

Громадські слухання – зустрічі територіальної громади з депутатами та 
посадовими особами відповідної ради



ДЯКУЮ за УВАГУ!
ЗАПРОШУЮ до СПІВПРАЦІ

СEHRIN.ORG.UA


