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сьогодні

у номері:

Володимир Артемен�о, 
деп�тат Київради  1990-1998 роів,

есперт Інстит�т� �ромадянсьо�о 
с�спільства. 14.09.2009 ро�

П ропон�ю Вашій �вазі о�ляд з попередніми е�спертними оцін�ами
за�онопрое�тів щодо �дос�оналення місцево�о самовряд�вання в

У�раїні, я�і зареєстровані в 2008 -2009 ро�ах � Верховній Раді У�раїни та
переб�вають на роз�ляді в Комітеті з питань державно�о б�дівництва та
місцево�о самовряд�вання (станом на 14.09.2009 ро��).

Насамперед, зазначимо, що зі 123 заонопроетів, яі пере-
б�вають на роз�ляді в Комітеті з питань державно�о б�дівницт-
ва та місцево�о самовряд�вання (станом на 14.09.2009 ро�) та
зареєстровані в парламенті Ураїни, лише 32 можна вважати
таими, що спрямовані в тій чи іншій мірі на �досоналення
системи місцево�о самовряд�вання в Ураїні. Основні заоно-
проети можна �мовно поділити на таі �р�пи:

А) заонопроети, яі стос�ються ор�анізації п�блічної влади
в столиці (за�онопрое�ти «Про внесення змін до За�он� У�раїни “Про
столицю У�раїни – місто-�ерой Київ“»). До та�их належать:

Корот�ий о�ляд, е�с-
прес-аналіз та е�спертні
оцін�и за�оно-прое�тів
щодо місцево�о само-
вряд�вання в У�раїні,
я�і зареєстровані в 2008
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місцево�о самовряд�-
вання

КОМЕНТАРІ ДО ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО СТОЛИЦЮ
УКРАЇНИ - МІСТО-ГЕРОЙ
КИЇВ»

ІНФОРМАЦІЙНА
ВІДКРИТІСТЬ САЙТІВ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

ДЛЯ ВАШОЇ БІБЛОТЕКИ
Інстит�т
�ромадянсь�о�о
с�пільства пропон�є
нові видання

1

14

19

20

1

Корот�ий о�ляд, е�спрес-аналіз 
та е�спертні оцін�и за�онопрое�тів щодо
місцево�о самовряд�вання в У�раїні, я�і

зареєстровані в 2008 -2009 ро�ах
� Верховній Раді У�раїни та  переб�вають

на роз�ляді в Комітеті з питань державно�о
б�дівництва та місцево�о самовряд�вання

(станом на 14.09.2009 ро�)
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Прое�т За�он� У�раїни «Про внесення змін до
За�он� У�раїни «Про столицю У�раїни - місто-
�ерой Київ» (щодо поряд�� обрання се�ретаря
Київсь�ої місь�ої ради)»

Прое�т За�он� про внесення змін до дея�их
за�онів У�раїни (щодо розмеж�вання ф�н�цій і
повноважень Київсь�о�о місь�о�о �олови та �оло-
ви Київсь�ої місь�ої державної адміністрації)

Прое�т За�он� про місто Київ - самоврядн�
територію,  столицю У�раїни 

Прое�т За�он� про внесення змін до статті 2
За�он� У�раїни "Про столицю У�раїни - місто-
�ерой Київ" (щодо дея�их питань адміністратив-
но-територіально�о �строю міста Києва)

Прое�т За�он� про внесення змін до статті 2
За�он� У�раїни "Про столицю У�раїни - місто-
�ерой Київ" (щодо питань адміністративно-тери-
торіально�о �строю)

Прое�т За�он� про внесення змін до дея�их
за�онів У�раїни щодо вдос�оналення місцево�о
самовряд�вання в місті Києві
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Б) заонопроети, яі стос�ються нормативно-правово�о ре��лювання місцево�о самовряд�вання. 
До та�их належать:

В) заонопроети,  яі стос�ються нормативно-правово�о ре��лювання процед�р 
деле��вання повноважень. До та�их належать:

Г) заонопроети,  яі стос�ються нормативно-правово�о ре��лювання місцевих виборів. 
До та�их належать:
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Прое�т За�он� про внесення змін до За�он� У�раїни "Про сл�жб� в ор�анах
місцево�о самовряд�вання" (щодо заст�пни�ів �олів районних � місті рад з питань
діяльності ви�онавчих ор�анів рад)

Прое�т За�он� про внесення змін до За�он� У�раїни "Про стат�с деп�татів міс-
цевих рад" (щодо достро�ово�о припинення повноважень деп�татів)

Прое�т За�он� про внесення змін до За�он� У�раїни "Про стат�с деп�татів міс-
цевих рад" (щодо де�ларації про доходи)

Прое�т За�он� про внесення змін до статті 14 За�он� У�раїни "Про сл�жб� в
ор�анах місцево�о самовряд�вання" 

Прое�т За�он� про внесення змін до дея�их за�онів У�раїни щодо �часті �ро-
мадсь�ості � форм�ванні та реалізації державної політи�и, вирішенні питань міс-
цево�о значення

Прое�т За�он� про посл��и, що надаються ор�анами державної влади, ор�а-
нами влади Автономної Респ�блі�и Крим, ор�анами місцево�о самовряд�вання та
бюджетними �становами

Прое�т За�он� про внесення змін до За�он� У�раїни "Про місцеве самовряд�-
вання в У�раїні" (щодо повноважень)

Прое�т За�он� про внесення змін до За�он� У�раїни "Про місцеве самовряд�-
вання в У�раїні" (щодо офіційно�о оприлюднення а�тів ор�анів та посадових осіб
місцево�о самовряд�вання)

Прое�т За�он� про внесення змін до статті 55 За�он� У�раїни "Про місцеве
самовряд�вання в У�раїні" (щодо �точнення обся�� права �олови ради на с�мі-
щення своєї діяльності)

Прое�т За�он� про стат�с сільсь�их, селищних, місь�их �олів

Прое�т За�он� про внесення змін до дея�их за�онодавчих а�тів щодо діяльно-
сті все��раїнсь�их асоціацій ор�анів місцево�о самовряд�вання
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Прое�т За�он� про порядо� деле��вання повноважень ор�анів ви�онавчої
влади та ор�анів місцево�о самовряд�вання

Прое�т За�он� про деле�овані повноваження

Прое�т За�он� про внесення змін до За�он� У�раїни "Про місцеве самовряд�-
вання в У�раїні" (щодо деле��вання повноважень)

1401

2787

3293

3603

28.03.2008

18.07.2008

13.10.2008

14.01.2009

Прое�т За�он� про внесення змін до дея�их за�онів У�раїни � зв'яз�� з прове-
денням місцевих виборів в о�ремих адміністративно-територіальних одиницях 

Прое�т За�он� про попередню під�отов�� членів виборчих �омісій

Прое�т За�он� про внесення змін до За�он� У�раїни "Про вибори деп�татів
Верховної Ради Автономної Респ�блі�и Крим, місцевих рад та сільсь�их, селищ-
них, місь�их �олів" (щодо реалізації права національних �ромадсь�их об'єднань
вис�вати своїх �андидатів � деп�тати)

Прое�т За�он� про внесення змін до дея�их за�онодавчих а�тів У�раїни
(щодо права вис�вання �андидатів на виборах)
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Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами
( Констит�ція У�раїни. Стаття 38 )

Д) заонопроети,  яі стос�ються нормативно-правово�о ре��лювання місцевих референд�-
мів. До та�их належать:

Е) заонопроети,  яі стос�ються нормативно-правово�о ре��лювання ор�анів самоор�анізації
населення (ОСН). До та�их належать:

Є) заонопроети,  яі стос�ються нормативно-правово�о ф�нціон�вання та діяльності об’єд-
нань �ромадян. До та�их належать:

Серію п�блі�ацій розпочнемо з �орот�о�о о�ляд� та аналіз�  за�онопрое�тів �р�пи А), я�і сто-
с�ються ор�анізації п�блічної влади в столиці (за�онопрое�ти «Про внесення змін до За�он� У�раїни “Про
столицю У�раїни – місто-�ерой Київ“»). 
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Прое�т За�он� про внесення змін до За�он� У�раїни "Про вибори деп�татів
Верховної Ради Автономної Респ�блі�и Крим, місцевих рад та сільсь�их, селищ-
них, місь�их �олів" (щодо обрання місь�их �олів � містах із населенням понад 100
тисяч меш�анців � два т�ри)

Прое�т Виборчо�о �оде�с� У�раїни

Прое�т Виборчо�о �оде�с� У�раїни
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Прое�т За�он� про місцевий референд�м

Прое�т За�он� про внесення змін до дея�их за�онів У�раїни щодо проведення
все��раїнсь�о�о та місцевих референд�мів

Прое�т За�он� про територіальн� ор�анізацію виборів і референд�мів в
У�раїні
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Прое�т За�он� про внесення змін до статті 20 За�он� У�раїни "Про об'єднання
�ромадян" (щодо права об'єднання �ромадян звертатися до с�д� в інтересах йо�о
членів)

Прое�т За�он� про �ромадсь�і об'єднання

1444 28.01.2008 Прое�т За�он� про внесення змін до За�он� У�раїни "Про ор�ани самоор�ані-
зації населення" (щодо стро�� повноважень ор�ан� самоор�анізації населення) 

1. Проет Заон� про вне-
сення змін до Заон� Ураїни
"Про столицю Ураїни – місто-
�ерой Київ" (щодо поряд�
обрання серетаря Київсьої
місьої ради) від 06.02.2008
ро� № 2011, внесений народ-
ними деп�татами Портновим
А.В. та  Олійниом С.В. 

Автори заонопроет� про-
пон�ють встановити більш демо�ра-
тичн� процед�р� обрання се�ретаря
Київсь�ої місь�ої ради, ос�іль�и відпо-
відно до чинно�о за�онодавства
У�раїни се�ретар Київсь�ої місь�ої
ради обирається радою за пропози-

цією Київсь�о�о місь�о�о �олови.
Та�им чином запропонована �анди-
дат�ра ціл�ом і повністю залежить від
місь�о�о �олови.

Прое�том пропон�ється внести
зміни до За�он� У�раїни «Про столи-
цю У�раїни – місто-�ерой Київ» та
встановити, що серетар Київсьої
місьої ради може обиратися
радою я в поряд�, встановле-
ном� статтею 50 Заон� Ураїни
«Про місцеве самовряд�вання в
Ураїні» тобто за пропозицією
Київсьо�о місьо�о �олови, та і
за пропозицією однієї третини
деп�татів Київсьої місьої ради.
Таим чином пропон�ється аль-

тернативний поряд�ом обрання се�-
ретаря Київсь�ої місь�ої ради – за
пропозицією однієї третини деп�татів
відповідно�о ор�ан� місцево�о само-
вряд�вання.

З аналіз� цьо�о заонопрое-
т�, на наш� д�м��, можемо зробити
висново�, що запропонована реда�ція
ч. 3, 4 ст. 14 За�он� У�раїни «Про сто-
лицю У�раїни – місто-�ерой Київ» роз-
ширює нормативно-правове ре��лю-
вання відповідних відносин, розмеж�є
в о�ремих стр��т�рних частинах однієї
статті два важливі питання: порядо�
обрання се�ретаря Київсь�ої місь�ої
ради та йо�о ф�н�ції й повноваження.
О�рім то�о,  альтернативний порядо� 
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обрання се�ретаря Київсь�ої місь�ої
ради, на наш� д�м��, збалансов�є
вплив місь�о�о �олови та деп�татсь-
�о�о �орп�с� місь�ої ради на процес
та рез�льтат обрання се�ретаря від-
повідно�о ор�ан� місцево�о самовря-
д�вання в місті Києві. Заради спра-
ведливості слід за�важити, що цей
за�онопрое�т не містить розмежова-
них підстав застос�вання  альтерна-
тивно�о поряд�� обрання се�ретаря
ради, що безперечно, б�де пород-
ж�вати проблеми щодо застос�ван-
ня положень за�он� та �онфлі�тні
сит�ації при обранні в�азаної поса-
дової особи.  Та�им запропонований
� др��ом� абзаці ч. 3 ст. 14 прое�т�
альтернативний порядо� обрання
се�ретаря Київсь�ої місь�ої ради за
пропозицією однієї третини деп�та-
тів відповідно�о ор�ан� місцево�о
самовряд�вання  слід запровадж�ва-
ти за �мови визначення �он�ретних і
чіт�о формалізованих підстав для
йо�о застос�вання. 

2. Проет Заон� „Про вне-
сення змін до деяих заонів
Ураїни (щодо розмеж�вання
ф�нцій і повноважень Київ-
сьо�о місьо�о �олови та
�олови Київсьої місьої дер-
жавної адміністрації)” від
07.02.2008 ро� № 2023, вне-
сений народним деп�татом
Кравченом М.В. 

Автор заонопроет� про-
пон�є (шляхом внесення змін до
статей 13 та 16 За�он� У�раїни
«Про столицю У�раїни – місто-�ерой
Київ» та статті 8 За�он� У�раїни
«Про місцеві державні адміністра-
ції») розмеж�вати ф�н�ції і повнова-
ження Київсь�о�о місь�о�о �олови та
�олови Київсь�ої місь�ої державної
адміністрації, а та�ож змінити поря-
до� призначення �олови Київсь�ої
місь�ої державної адміністрації, пер-
шо�о заст�пни�а та заст�пни�ів, що,
на йо�о д�м��,  відтворить баланс
між Київсь�ою місь�ою радою та
Київсь�ою місь�ою державною адмі-

ністрацією щодо �правління
об‘є�тами   �ом�нальної   власності
територіальної �ромади   м. Києва та
здійснення столичних ф�н�цій міста. 

На наш� д�м�, За�он У�раїни
«Про столицю У�раїни – місто-�ерой
Київ» потреб�є змін. Та�, зо�рема
втрата чинності За�оном У�раїни
«Про вибори деп�татів місцевих рад
та сільсь�их, селищних, місь�их
�олів» (на я�ий міститься посилання �
чинних положеннях За�он�, до я�о�о
пропон�ються зміни) та набрання
чинності За�оном У�раїни «Про
вибори деп�татів Верховної Ради
Автономної Респ�блі�и Крим, місце-
вих рад та сільсь�их, селищних, місь-
�их �олів» об�мовлює зміни до ч. 1
ст. 13 За�он� У�раїни «Про столицю
У�раїни – місто-�ерой Київ». 

Слід на�адати, що відповідно до 
ч. 2 ст. 118 Основно�о За�он� У�ра-
їни особливості здійснення ви�онав-
чої влади � місті Києві визначаються
о�ремим за�оном У�раїни, а відпо-
відно до ч. 2 ст. 140 Констит�ції
У�раїни особливості здійснення міс-
цево�о самовряд�вання � місті Києві
визначаються о�ремим за�оном.
Визначення о�ремим за�оном спеці-
ально�о стат�с� міста Києва об�мов-
люється ч. 3 ст. 133 Констит�ції
У�раїни. На підставі зазначених �он-
стит�ційних положень За�оном
У�раїни «Про столицю У�раїни –
місто-�ерой Київ» б�ли визначені
особливості здійснення � місті Києві
місцево�о самовряд�вання та ви�о-
навчої влади. Однією з �оловних
особливостей поб�дови влади � місті
Києві, з�ідно з цим За�оном, є те, що
Київсь�а місь�а рада та районні �
місті ради, маючи право на �творен-
ня власних ви�онавчих ор�анів, під-
звітних та під�онтрольних їм (ст. 10),
водночас повинні б�ли сформ�вати
ці ор�ани «на базі» відповідних дер-
жавних адміністрацій, я�і «паралель-
но» ви�он�ють ф�н�ції державної
ви�онавчої влади � місті (п. 2
При�інцевих положень За�он�).
Отже, відповідно до чинно�о за�оно-
давства Київсь�а місь�а державна
адміністрація є ви�онавчим ор�аном

Київсь�ої місь�ої ради. Відповідно до
вимо� ч. 2 ст. 141 Констит�ції У�раїни
ви�онавчий ор�ан місь�ої ради очо-
лює місь�ий �олова. Та�е роз�міння
�онстит�ційних і за�онодавчих поло-
жень стосовно здійснення ви�онавчої
влади � м. Києві підтвердж�ється і
рішенням Констит�ційно�о С�д�
У�раїни від 25 �р�дня 2003 р. № -
рп/2003 (справа про особливості
здійснення ви�онавчої влади та міс-
цево�о самовряд�вання в місті Києві),
з�ідно з я�им “Київсь�� місь��  дер-
жавн�  адміністрацію  має  очолюва-
ти лише  особа,  обрана  Київсь�им
місь�им �оловою”.

Вищеви�ладене дозволяє зроби-
ти та�і виснов�и:

● на наш� д�м��, запропоновані
зміни  мож�ть б�ти реалізовані за
�мови, що Київсь�а місь�а дер-
жавна  адміністрація не б�де
ви�онавчим ор�аном Київсь�ої
місь�ої ради;
● повноваження місь�о�о �олови
(ч. 3 ст. 42 За�он� У�раїни «Про
місцеве самовряд�вання в
У�раїні») та повноваження �олови
місцевої державної адміністрації
(ст. 39 За�он� У�раїни «Про міс-
цеві державні адміністрації») �
переважній більшості позицій є
ідентичними, що не дозволяє роз-
меж�вати ф�н�ції і повноваження
Київсь�о�о місь�о�о �олови та
�олови Київсь�ої місь�ої держав-
ної адміністрації. Більше то�о, дві
посадові особи з майже одна�о-
вим набором �правлінсь�их
повноважень не б�д�ть ефе�тивно
співпрацювати в межах одно�о й
то�о ж населено�о п�н�т�, а прин-
ципів та правил та�ої співпраці
прое�том не пропон�ється;
● на наш� д�м��, зміни до ч. 1 ст.
16 За�он� У�раїни «Про столицю
У�раїни – місто-�ерой Київ»,
я�ими пропон�ється змінити поря-
до� призначення та звільнення з
посад першо�о заст�пни�а та
заст�пни-�ів �олови Київсь�ої місь-
�ої державної адміністрації
(по�лавши повноваження щодо 
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призначення цих осіб на Кабінет
Міністрів У�раїни), обмеж�ють
�онстит�ційні повноваження �лави
Київсь�ої місь�ої державної адмі-
ністрації щодо форм�вання пер-
сонально�о с�лад� цієї адміністра-
ції не є оптимальними, та може
створювати додат�ові тр�днощі �
ф�н�ціон�ванні цьо�о ор�ан�.
Підтверд-женням та�о�о підход� є
ло�і�а п. 1 ч. 1 статті 39 За�он�
У�раїни «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до я�о�о
�олови місцевих державних адмі-
ністрацій очолюють місцеві дер-
жавні адміністрації, здійснюють
�ер�вання їх діяльністю, нес�ть
відповідальність за ви�онання
по�ладених на місцеві державні
адміністрації завдань і за здій-
снення ними своїх повноважень,
та статті 40 то�о ж За�он�, відпо-
відно до я�ої перші заст�пни�и та
заст�пни�и �олови нес�ть відпові-
дальність за стан справ � дор�че-
ній сфері перед �оловою місцевої
державної адміністрації (запропо-
новане � прое�ті послаблення
ор�анізаційної залежності від
Голови Київсь�ої місь�ої держав-
ної адміністрації йо�о першо�о
заст�пни�а та заст�пни�ів і фа�-
тичне виведення останніх із підпо-
ряд�ованості Голові Київсь�ої місь-
�ої державної адміністрації
позбавить йо�о необхідних важ-
елів вплив� на в�азаних посадо-
вих осіб, призведе до неможливо-
сті ви�онання вищев�азаних
приписів За�он�).

3. Проет Заон� „Про місто
Київ – самоврядн� територію,
столицю Ураїни” від15.05.2008
ро� №  2487, внесений народ-
ними деп�татами  Донієм О. С.
та  Мартиненом М. В. 

Відповідно до статті 20
Констит�ції У�раїни місто Київ є сто-
лицею У�раїни, спеціальний стат�с
я�о�о, з�ідно із Статтею 133
Констит�ції У�раїни,  визначається

за�онами У�раїни. Статті 118 і 140
Констит�ції У�раїни встановлюють,
що особливості здійснення ви�онав-
чої влади та місцево�о самовряд�-
вання в м. Києві визначаються о�ре-
мим за�оном.

На д�м�� авторів, чинний За�он
У�раїни “Про столицю У�раїни –
місто-�ерой Київ”, прийнятий �
1999р., не відповідає потребам
забезпечення належно�о вряд�вання
в м. Києві та йо�о стій�о�о розвит��,
під я�им, з�ідно з до��ментами ООН,
роз�міється соціально, е�оло�ічно та
е�ономічно збалансований розвито�
міста на основі переважно відновлю-
ваних рес�рсів, раціонально�о ви�о-
ристання потенціал� і перева�, я�ими
воно володіє. Через те, існ�є на�аль-
на потреба в оновленні за�онодав-
чо�о вре��лювання особливостей
ор�анізації і здійснення місцево�о
самовряд�вання та ви�онавчої влади
в Києві з �рах�ванням:

● йо�о стат�с� я� історично�о міста;
● потреби збереження йо�о тра-
диційно�о середовища та водно-
час – динамічно�о розвит�� я�
столиці держави;
● наслід�ів зосередження нормо-
творчих, ви�онавчих і �онтро-
люючих ф�н�цій фа�тично в одній
владній інстит�ції.

Метою прийняття За�он� У�раїни
“Про місто Київ –  самоврядн� тери-
торію, столицю У�раїни” відповідно
до Констит�ції У�раїни є правове
визначення: 

● спеціально�о стат�с� міста
Києва я� столиці У�раїни;
● особливостей здійснення місце-
во�о самовряд�вання та ви�онав-
чої влади в місті;  
● особливостей форм�вання
бюджет� міста, земле�орист�ван-
ня та містоб�дівної діяльності в
місті;
● � перелі�� столичних ф�н�цій
м. Києва, державних �арантій їх
ви�онання та шляхів їх реалізації;
● засад діяльності Столичної
а�ломерації. 

За�он спрямований на забезпе-

чення належно�о вряд�вання в 
м. Києві –  �правління ви�ористан-
ням рес�рсів міста з метою йо�о стій-
�о�о розвит��, в інтересах �ромади
та з �рах�ванням за�альнонаціо-
нальних інтересів.  В ньом� врахова-
ні та�і особливості стат�с� міста
Києва я�:

● визнання міста історичним та
наявність на йо�о території
пам’ято� всесвітньо�о значення, а
відта� -- відповідальність місь�ої
спільноти за збереження ��льт�р-
ної спадщини (в�лючаючи міжна-
родно-правові зобов’язання);
● столичний стат�с міста, що
передбачає ви�онання ним ф�н�-
цій міжнародно�о, політично�о,
адміністративно�о, ділово�о, ��ль-
т�рно�о центр�.

Прое�том за�он� передбачається
реор�анізація системи місь�ої влади
на засадах чіт�о�о ор�анізаційно�о
розподіл� повноважень між пред-
ставниць�им і ви�онавчим ор�анами
місцево�о самовряд�вання, місь�им
�оловою, ор�анами державної ви�о-
навчої влади через:

● �с�нення пра�ти�и: (а) ви�о-
нання повноважень ви�онавчих
ор�анів місцево�о самовряд�ван-
ня місцевими державними адмі-
ністраціями; (б) с�міщення повно-
важень �олови Київсь�ої місь�ої
державної адміністрації впади і
Київсь�о�о місь�о�о �олови;
● зосередження ви�онавчих
ф�н�цій в єдином� ви�онавчом�
ор�ані місь�о�о самовряд�вання –
Уряді міста Києва, я�ий очолює
Київсь�ий місь�ий �олова;
● заборон� с�міщення деп�-
татсь�о�о мандата Київради з
посадами в Уряді Києва та/або
ор�анах ви�онавчої влади;
● посилення представництва
інтересів територіальних �ромад
районів міста через �часть �олів
районних ви�онавчих �омітетів в
Уряді міста Києва; створення �
с�ладі постійних �омісій Київради
Постійної �омісії з питань розвит-
�� районів.
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З�ідно із за�онопрое�том, система
місцево�о самовряд�вання в місті
Києві с�ладається:  із територіальної
�ромади міста, с�ладовими я�ої є
територіальні �ромади районів �
місті; місь�о�о �олови; представниць-
�их ор�анів місцево�о самовряд�ван-
ня – Київсь�ої місь�ої ради та район-
них � місті рад;  ви�онавчих ор�анів
місцево�о самовряд�вання – Уряд�
міста Києва та ви�онавчих ор�анів
районних � місті рад; ор�анів само-
ор�анізації населення.

Прое�том за�он� передбачається,
що м. Київ з приле�лими до ньо�о
територіями Бориспільсь�о�о, Бро-
варсь�о�о, Василь�івсь�о�о, Виш�о-
родсь�о�о, Києво-Святошинсь�о�о,
Об�хівсь�о�о районів Київсь�ої обла-
сті, містом Бровари, містом Бориспіль
на основі єдності соціально-е�ономіч-
них, е�оло�ічних, ��льт�рних інтере-
сів с�ладають Столичн� а�ломерацію
(Вели�ий Київ). Столична а�ломерація
не є о�ремою самостійною адміні-
стративно-територіальною одиницею
в системі адміністративно-територі-
ально�о �строю У�раїни.

З метою забезпечення �з�оджено-
�о розвит�� територій столичної
а�ломерації створюється Асамблея
Вели�о�о Києва, до я�ої мають �війти
�ерівни�и ор�анів державної ви�о-
навчої влади і місцево�о самовряд�-
вання Києва районно�о та обласно�о
рівнів. Асамблея �з�одж�є основні
до��менти, що стос�ються розвит��
територій (зо�рема �енеральні
плани), маючи на меті вироблення
єдино�о Генерально�о план�
Столичної а�ломерації (Вели�о�о
Києва).

За�онопрое�том визначаються
особливості відносин власності та
земельно-майнових відносин � 
м. Києві, особливості земле�орист�-
вання та містоб�д�вання, повнова-
ження ор�анів місцево�о самовряд�-
вання та ви�онавчої влади � цих
�ал�зях. 

На д�м�� авторів прийняття За�о-
н� У�раїни “Про місто Київ – само-
врядн� територію, столицю У�раїни”:

● сприятиме створенню перед�-
мов переход� м.Києва до стій�о�о
розвит�� на підставі забезпечення
належно�о вряд�вання, ефе�тив-
но�о ви�ористання  наявних �
міста рес�рсів в інтересах всіх
йо�о жителів; 
● посилить позиції самовряд�-
вання, розширить можливості
зал�чення �ромадян до �правління
місь�ими справами, забезпечення
партнерства місь�ої �ромади та
інстит�цій влади,  розширить мож-
ливості розвит�� міста Києва;
● сприятиме більш ефе�тивній
реалізації Києвом йо�о ф�н�цій я�
столиці У�раїни, історично�о, на�-
�ово�о, ��льт�рно-освітньо�о, діло-
во�о центр�, підвищенню я�ості
життя йо�о жителів.
На наш� д�м��, філософія за�оно-

прое�т� “Про місто Київ – самоврядн�
територію, столицю У�раїни” насампе-
ред має стро�о випливати з �онстит�-
ційної філософії та філософії базово�о
за�он� поб�дови системи місцево�о в
У�раїні і не д�блювати їх та норми
інших за�онів. Недотримання цьо�о
принцип� призвело до вели�ої �іль�о-
сті не�з�одженостей, с�перечливих
або �он��р�ючих положень, неточно-
стей тощо. О�рім то�о, є ще одне важ-
ливе за�важення  до ряд� приписів
за�онопрое�т� техні�о-юридично�о
хара�тер� щодо нормопрое�т�вання
та за�онопрое�т�вання, а саме:

● низ�а приписів прое�т� має
ненормативний хара�тер; 
● нетиповість стр��т�ри пре-
амб�ли за�онопрое�т�;
● невідповідність зміст� о�ремих
статей їх назві;
● невпоряд�ованість н�мерації
п�н�тів тощо. 

На наш� д�м��, я�що ми дійсно
хочемо системно виріш�вати пробле-
ми місцево�о самовряд�вання, то слід
с�ористатися розроб�ами, запропо-
нованими незалежними е�спертами
в за�онопрое�тах „Про місцеве
самовряд�вання в У�раїні”,  „Про
місцеві державні адміністрації” тощо

(дивись на сайті Інстит�т� �рома-
дянсь�о�о с�спільства 

http://www.csi.org.ua/)

4. Проет Заон� “Про вне-
сення змін до статті 2 Заон�
Ураїни "Про столицю Ураїни
– місто-�ерой Київ" (щодо дея-
их питань адміністративно-
територіально�о �строю міста
Києва)” від 08.09. 2008 ро� 
№ 3127 , внесений народними
деп�татами Пилипеном  В.П.
та Портновим А.В.  

На д�м� авторів, необхідність
прийняття дано�о а�та з�мовлена тим,
що в чинном� За�оні У�раїни “Про
столицю У�раїни –  місто-�ерой Київ ”
не визначено положення стосовно
поряд�� �творення і лі�відації (реор�а-
нізації) районів � місті Києві, а та�ож
не визначений ор�ан, до �омпетенції
я�о�о це віднесено. Основною метою
прийняття а�та є �армонізація чинно�о
За�он� У�раїни “Про столицю
У�раїни – місто-�ерой Київ ” шляхом
визначення та за�ріплення процед�ри
�творення і лі�відації (реор�анізації)
районів � місті Києві.

Прое�том пропон�ється встанови-
ти, що рішення про �творення і лі�ві-
дацію (реор�анізацію)  районів � місті
Києві, встановлення та змін� їх меж,
наймен�вання і переймен�вання
та�их районів приймається Київсь�ою
місь�ою радою і наб�ває чинності
після йо�о затвердження Постановою
Верховної Ради У�раїни. Тобто про-
пон�ється ви�ласти статтю 2 За�он�
У�раїни «Про столицю У�раїни –
місто-�ерой Київ» � новій реда�ції.
Зо�рема в ньом� передбачається
доповнити в�азан� статтю За�он�
положенням, з�ідно з я�им «рішення
про �творення і лі�відацію (реор�ані-
зацію) районів � місті Києві, встанов-
лення та змін� їх меж, наймен�вання і
переймен�вання та�их районів при-
ймається Київсь�ою місь�ою радою
за �мови по�одження Верховною
Радою У�раїни». Чинна ж реда�ція
цієї статті вза�алі не визначала
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порядо� вирішення відповідних
питань. 

На наш� д�м� �точнення поло-
жень чинно�о за�онодавства щодо
поряд�� �творення і лі�відації районів
� містах (в том� числі � м. Києві),
визначення їх меж тощо – на часі,
ос�іль�и чинними положеннями
За�онів У�раїни «Про місцеве само-
вряд�вання в У�раїні» та «Про столи-
цю У�раїни – місто-�ерой Київ» поря-
до� вирішення цих питань і досі не
визначений. П�н�т 41 ч. 1 ст. 26
За�он� У�раїни «Про місцеве само-
вряд�вання в У�раїні» містить лише
відсилочн� норм�, відповідно до я�ої
до ви�лючної �омпетенції сільсь�их,
селищних, місь�их рад відноситься
«прийняття рішень з питань адміні-
стративно-територіально�о �строю в
межах і поряд��, визначеном� цим та
іншими за�онами». 

Щодо цієї проблеми слід на�адати
та�е. 

Відповідно до п. 13 ч.1 ст. 92
Констит�ції У�раїни межі повнова-
жень відповідних місцевих рад і
порядо� вирішення цих питань
мають визначатися в спеціальном�
за�оні У�раїни про територіальний
�стрій У�раїни, я�ий досі не прийня-
тий парламентом. Та�а про�алина �
за�онодавчом� ре��люванні цих
с�спільних відносин сво�о час� при-
звела до необхідності офіційно�о
тл�мачення о�ремих положень
Констит�ції та за�онів У�раїни
Констит�ційним С�дом У�раїни, я�ий
� своєм� Рішенні №11-рп/2001 від

13.07.2001ро��1 сформ�лював
правов� позицію, за я�ою: «поло-
ження п�н�т� 41 частини першої
статті 26 За�он� У�раїни «Про міс-
цеве самовряд�вання в У�раїні» про
те, що до �омпетенції сільсь�их,

селищних, місь�их рад належить
прийняття рішень з питань адміні-
стративно-територіально�о �строю,
треба роз�міти та�, що вирішення
цих питань не віднесено ви�лючно
до повноважень державних ор�анів і
може здійснюватися сільсь�ими,
селищними, місь�ими радами в
межах і поряд��, визначених цим та
іншими за�онами У�раїни. Межі
таих повноважень місьих рад,
зорема щодо �творення і ліві-
дації  районів � місті Києві,
зазначеним та іншими заонами
Ураїни чіто не визначені і не
віднесені до омпетенції б�дь-
яих інших ор�анів. Ці питання,
виходячи із спеціально�о онсти-
т�ційно-правово�о стат�с� міста
Києва я столиці Ураїни, може
виріш�вати Київсьа місьа
рада». 

Одна� це рішення не зняло з
поряд�� денно�о необхідності визна-
чення на за�онодавчом� рівні поряд-
�� вирішення питань �творення та лі�-
відації районів � містах (я� і інших
питань), я� то�о вима�ає п. 13 ч.1 
ст.  92 Констит�ції У�раїни, за я�ою
питання територіально�о �строю
мають визначатись ви�лючно за�она-
ми У�раїни. Адже Констит�ційний С�д
не може своїми рішеннями �с�вати
про�алин � за�онодавчом� ре��лю-
ванні відповідних с�спільних відносин.
Врахов�ючи те, що за змістом ч. 2 
ст. 19 Констит�ції У�раїни ор�ани
державної влади та ор�ани місцево�о
самовряд�вання зобов’язані діяти за
принципом «дозволено те, що перед-
бачено за�оном». 

На наш� д�м��, проблема за�о-
нодавчо�о вре��лювання поряд��
вирішення питань адміністративно-
територіально�о �строю є частиною

зміст� реформи адміністративно-
територіально�о �строю У�раїни,
правовою основою я�ої має стати
зо�рема і за�он про територіальний
�стрій. 

Щодо запропоновано�о механіз-
м� вирішення в�азаних питань, то він,
на наш� д�м��, має б�д�ватись вихо-
дячи з то�о, що адміністративно-тери-
торіальний �стрій є способом терито-
ріальної ор�анізації держави, я�ий
засвідч�є поділ єдиної, цілісної тери-
торії держави на відносно від-о�рем-
лені частини – адміністративно-тери-
торіальна одиниці, я�і є просторовою
основою для ор�анізації та діяльності
місцевих ор�анів державної влади та
ор�анів місцево�о самовряд�вання.
Та�ий поділ державної території на
о�ремі частини (адміністративно-
територіальні одиниці) об�мовлюєть-
ся насамперед с�спільними потреба-
ми підвищення ефе�тивності
державно�о �правління та наближен-
ня влади до �ромадян. При цьом�
треба мати на �вазі та�ож те, що від-
повідно до зміст� положень 
п. 13 ч. 1 ст. 92, ст. 132 та ч.1 ст. 133
Констит�ції У�раїни, а та�ож п.3
рішення Констит�ційно�о С�д�
У�раїни  від 13.07.2001 р. 
№ 11-рп (справа про адміністратив-
но-територіальний �стрій), питання
визначення вн�трішньої територіаль-
ної ор�анізації держави, що в�лючає
поділ її території на відповідні адміні-
стративно-територіальні одиниці, є
питаннями за�альнодержавно�о зна-
чення, � вирішенні я�их об’є�тивно
повинна брати безпосередню
�часть держава в особі відповід-
них ор�анів державної влади, що
знайшло, зо�рема, відтворення в 
п. 29 ч. 1 ст. 85 Констит�ції У�раїни.
Саме том� ідея наділення місь�их рад

1Див.: п�н�т 4 резолютивної частини  Рішення Констит�ційно�о С�д� У�раїни � справі за �онстит�ційним поданням народних
деп�татів У�раїни щодо офіційно�о тл�мачення термінів «район» та «район � місті», я�і застосов�ються в п�н�ті 29 частини першої
статті 85, частині п’ятій статті 140 Констит�ції У�раїни, і поняття «ор�анізація �правління районами в містах», я�е вживається в части-
ні п’ятій статті 140 Констит�ції У�раїни та в частині першій статті 11 За�он� У�раїни «Про столицю У�раїни – місто-�ерой Київ», а
та�ож щодо офіційно�о тл�мачення положень п�н�т� 13 частини першої статті 92 Констит�ції У�раїни, п�н�т� 41 частини першої
статті 26 За�он� У�раїни «Про місцеве самовряд�вання в У�раїні» стосовно повноваження місь�их рад самостійно виріш�вати
питання �творення і лі�відації районів � місті (справа про адміністративно-територіальний �стрій) за №11-рп/2002 від 13.07.2001
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� містах з районним поділом (в�лю-
чаючи і Київсь�� місь�� рад�) правом
остаточно виріш�вати питання �тво-
рення та лі�відації районів � місті,
об’є�тивна необхідність існ�вання
я�их з�мовлена насамперед немож-
ливістю �правління вели�им містом з
одно�о центр�, потреб�є �либо�о�о
аналіз� та виважено�о і не�передже-
но�о роз�ляд�  в �онте�сті ф�ндамен-
тальних інтересів У�раїни. Вирішення
та�их важливих питань я� �творення і
лі�відація адміністративно-територі-
альних одиниць (в том� числі районів
� містах) має здійснюватися за �част-
тю відповідних ор�анів державної
влади (напри�лад, Кабінет� Міністрів
У�раїни). Адже � разі віднесення до
повноважень місь�их рад вирішення
питань �творення та лі�відації районів
� містах означатиме, що держава
зм�шена б�де пристосов�вати систе-
м� місцевих ор�анів державної влади
до рішень відповідних місь�их рад, що
не �з�одж�ється, з одно�о бо��, з
територіальним верховенством дер-
жави, а з іншо�о, – з потребами
наближення влади до �ромадян. Крім
то�о, на наш� д�м��, наслід�ом наді-
лення місь�их рад повноваженнями
остаточно виріш�вати питання �тво-
рення чи лі�відації районів � містах
може стати повна лі�відація районів �
містах та повна централізація, �оли
всі питання соціально-е�ономічно�о
та ��льт�рно�о розвит�� відповідних
міст б�д�ть виріш�вати місь�і ради та
їх ви�онавчі ор�ани, очолювані місь-
�ими �оловами.  

Та�ий підхід не ви�лючає збалансо-
ваної �часті � вирішенні питань адміні-
стративно-територіально�о �строю від-
повідних територіальних �ромад та
�творюваних ними ор�анів місцево�о
самовряд�вання, я�і повинні діяти при
цьом� в межах Констит�ції і за�онів
У�раїни. Адже місцеве самовряд�ван-
ня є формою децентралізації держав-
ної влади, а том� населення відповід-
них адміністративно-територіальних
одиниць та обрані ними ор�ани не
мож�ть б�ти повністю �с�нені від про-
цес� вирішення цих питань, особливо в

тих випад�ах, �оли це стос�ється йо�о
інтересів. Зо�рема правові перед�мо-
ви �часті сільсь�их, селищних, місь�их
рад (в том� числі і Київсь�ої місь�ої
ради) � вирішенні питань адміністра-
тивно-територіально�о �строю перед-
бачені в За�оні У�раїни „Про місцеве
самовряд�вання в У�раїні“. Приміром,
за змістом п�н�т� 41 частини першої
статті 26 та п�н�т� 1 статті 37 За�он�
У�раїни „Про місцеве самовряд�вання
в У�раїні” вони самостійно приймають
рішення з питань наймен�вання
(переймен�вання) в�лиць, пров�л�ів,
проспе�тів, площ, пар�ів, с�верів,
мостів та інших спор�д, розташованих
на території відповідно�о населено�о
п�н�т�. Ці рішення є остаточними і не
потреб�ють �з�одження чи затверд-
ження іншими ор�анами. Що ж стос�-
ється більш знач�щих питань адміні-
стративно-територіально�о �строю
(в�лючаючи �творення та лі�відацію
адміністративно-територіальних оди-
ниць), то за змістом з�аданих вище
положень За�он� У�раїни „Про місце-
ве самовряд�вання в У�раїні” можна
дійти виснов��, що сільсь�і, селищні,
місь�і ради мож�ть лише вносити �
поряд�� і межах, визначених за�о-
ном, відповідні пропозиції щодо вирі-
шення та�их питань ор�анами держав-
ної влади чи іншими ор�анами
місцево�о самовряд�вання (зо�рема-
районними та обласними радами).
Подібний хара�тер мають та�ож
повноваження районних і обласних
рад, я�і відповідно до п�н�т� 26 части-
ни першої статті 43 За�он� У�раїни
„Про місцеве самовряд�вання в
У�раїні” поділяються на повноважен-
ня, в межах я�их вони самостійно вирі-
ш�ють питання адміністративно-тери-
торіально�о �строю остаточно, і
повноваження, в межах я�их вони вно-
сять лише відповідні пропозиції �пов-
новаженим на це ор�анам державної
влади. Анало�ічн� норм� містить п�н�т
11 статті 25 За�он� У�раїни „Про міс-
цеві державні адміністрації”, з�ідно з
я�им останні бер�ть �часть � вирішенні
питань адміністративно-територіаль-
но�о �строю � межах, визначених

за�онодавством. Та�им чином, рішен-
ня місцевих референд�мів та відповід-
них місцевих рад з питань �творення
чи лі�відації адміністративно-територі-
альних одиниць (в том� числі районів �
містах) є  лише формою їх �часті �
вирішенні питань адміністративно-
територіально�о �строю, я�і, на наш
по�ляд, мають остаточно виріш�ватися
відповідними ор�анами державної
влади, а не місь�ими радами.
Зроз�міло, що та�ий підхід є виправ-
даним за �мови, �оли юридичний зміст
термін� „район � місті” збі�ається з
юридичним змістом „район – адміні-
стративно-територіальна одиниця”. В
іншом� випад�� має б�ти домін�ючою
позиція відповідно�о ор�ан� місцево�о
самовряд�вання.

На�адаємо, що відповідно до п�н�-
т� 3 „Положення про порядо� вирі-
шення питань адміністративно-тери-
торіально�о �строю У�раїнсь�ої
РСР”, затверджено�о У�азом
Президії Верховної Ради У�раїнсь�ої
РСР від 12 березня 1981 ро�� 
№ 1654-X та чинним в частині, що не
с�перечить Констит�ції У�раїни,
�творення і лівідація районів,
районів � містах, встановлення і
перенесення адміністративних
центрів районів проводилося
Президією Верховної Ради
Ураїнсьої РСР за поданням
вионавчих омітетів відповід-
них обласних, місьих (міст рес-
п�бліансьо�о підпоряд�ван-
ня) рад народних деп�татів. 

Повертаючись до зміст� ч. 3 запро-
понованої реда�ції статті 2 За�он�
У�раїни «Про столицю У�раїни –
місто-�ерой Київ», відповідно до я�ої
рішення про �творення і лі�відацію
(реор�анізацію) районів, встановлен-
ня та змін� їх меж, наймен�вання та
переймен�вання та�их районів при-
ймається Київсь�ою місь�ою радою
«за �мови по�одження
Верховною Радою Ураїни»,
слід зазначити, що вона не повною
мірою �з�одж�ється з п�н�том 29
частини першої статті 85 Констит�ції
У�раїни (до повноважень Верховної
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Ради У�раїни належить лише «�тво-
рення і лі�відація районів, встанов-
лення і зміна меж районів і міст, най-
мен�вання і переймен�вання
населених п�н�тів і районів»). При
цьом� відповідно до роз’яснення
Констит�ційно�о С�д� У�раїни «до
повноважень Верховної Ради У�ра-
їни належить �творення і лі�відація
районів, встановлення і зміна їх меж,
наймен�вання і переймен�вання тіль-
�и районів, а не районів � містах.
Констит�ція У�раїни не містить інших
положень, я�і б засвідч�вали
наявність � Верховної Ради повнова-
ження по�одж�вати відповідні рішен-
ня Київсь�ої місь�ої ради. Крім то�о,
пропозиція відносно по�одження
рішення Київсь�ої місь�ої ради з
Верховною Радою У�раїни не дає чіт-
�о�о �явлення про механізм та�о�о
«по�одження», а, отже, б�де створю-
вати сит�ацію правової невизначено-
сті щодо реалізації цієї норми на
пра�тиці. 

За�важимо, що за �сталеною
пра�ти�ою встановлення і зміна меж
районів � містах (без зміни їх чисель-
ності) проводилися місь�ими радами
народних деп�татів за поданням
ви�онавчих �омітетів відповідних
районних � місті рад. Та�им чином
с�мнівною є пропозиція за�ріпити в
за�оні правило, за я�им рішення про
встановлення та змін� їх меж, найме-
н�вання та переймен�вання районів
� місті Києві приймається Київсь�ою
місь�ою радою «за �мови по�од-
ження Верховною Радою Ура-
їни», що може б�ти розцінено я�
зв�ження прав місцево�о самовряд�-
вання.

5. Проет Заон� „Про вне-
сення змін до статті 2 Заон�
Ураїни "Про столицю Ураїни -
місто-�ерой Київ" (щодо питань
адміністративно-територіально-
�о �строю) від 10.09. 2008 ро�
№ 3127-1 , внесений народним
деп�татом Семино�ою А.І. 

На д�м� автора, прийняття

цьо�о за�онопрое�т� пов’язане з
необхідністю чіт�о�о визначення меж
повноважень Київсь�ої місь�ої ради
щодо �творення і лі�відації районів �
місті Києві. Метою за�онопрое�т� є
прийняття норм, я�і забезпечать
жителям територіальної �ромади
міста Києва реалізацію права, я�е
�арантоване Констит�цією (ч.1
ст.140), самостійно виріш�вати
питання адміністративно-територі-
ально�о �строю щодо �творення і
лі�відації районів � місті Києві.
Статтю 2 За�он� У�раїни "Про сто-
лицю У�раїни місто-�ерой Київ” про-
пон�ється доповнити частиною 3
та�о�о зміст�: 

„3. Питання адміністративно-
територіально�о �строю міста Києва
виріш�ється ви�лючно на місцевом�
референд�мі”.

Не повторюючи відповідні ар��-
менти та виснов�и щодо близь�о�о за
змістом за�онопрое�т� 3127
зазначимо, що за�онодавча пропо-
зиція за�онопрое�т� 3127-1, відпо-
відно до я�ої «питання адміністратив-
но-територіально�о �строю міста
Києва виріш�ється на місцевом�
референд�мі», є розмитою.  Адже
поняття адміністративно-територіаль-
но�о �строю в�лючає досить широ�е
�оло питань, до я�их за змістом від-
повідних положень Констит�ції та
За�он� У�раїни «Про місцеве само-
вряд�вання в У�раїні», інших а�тів
за�онодавства відноситься �творення
і лі�відація районів (в том� числі ра-
йонів � містах), встановлення і зміна
меж районів і міст, віднесення насе-
лених п�н�тів до �ате�орії міст, най-
мен�вання і переймен�вання населе-
них п�н�тів і районів, перенесення
адміністративних центрів відповідних
адміністративно-територіальних оди-
ниць, наймен�вання (переймен�ван-
ня) в�лиць, пров�л�ів, проспе�тів,
площ, пар�ів, с�верів, мостів та інших
спор�д, розташованих на території
відповідно�о населено�о п�н�т�
тощо. В за�онопрое�ті не роз�рива-
ється, я�і саме питання сфери адміні-
стративно-територіально�о �строю

мають виріш�ватися на місцевих
референд�мах � столиці. У зв'яз�� з
цим вини�ає запитання, чи доцільно
виріш�вати, напри�лад, питання про
наймен�вання в�лиці, проспе�т�,
мост� чи я�оїсь іншої спор�ди � місті
шляхом проведення за�альномісь�о-
�о референд�м�? Ціл�ом очевидним
є те, що подібні питання мож�ть
ефе�тивно виріш�ватись представ-
ниць�ими ор�анами територіальних
�ромад без витрачання бюджетних
�оштів на проведення та�их рефе-
ренд�мів, що звісна річ, не повинно
ви�лючати � разі наявності відповід-
ної ініціативи з бо�� жителів терито-
ріальної �ромади їх проведення. Том�
запропонований перелі� питань �
сфері адміністративно-територіаль-
но�о �строю, я�і мають виріш�ватись
на місцевом� референд�мі, на наш�
д�м��, є невизначеним, а том� потре-
б�є �точнення.  Запропоноване
положення, з�ідно з я�им «питання
адміністративно-територіально�о
�строю міста Києва виріш�ється на
місцевом� референд�мі», в�лючає і
вирішення на  місцевих референд�-
мах � столиці питань �творення і лі�-
відації районів � місті, з чим навряд
чи можна по�одитися з причин про я�і
йшлося вище. Питання визначення
вн�трішньої територіальної ор�аніза-
ції держави, що в�лючає поділ її
території на відповідні адміністратив-
но-територіальні одиниці, є питання-
ми за�альнодержавно�о значення, а
том� � вирішенні цих питань мають
брати відповідні ор�ани державної
влади, що знайшло зо�рема відтво-
рення в п. 29 ст. 85 Констит�ції
У�раїни.  Відповідно до Констит�ції
райони в містах є с�ладовою системи
адміністративно-територіально�о
�строю У�раїни, відповідно до я�ої
б�д�ється не тіль�и система ор�анів
місцево�о самовряд�вання, а й систе-
ма місцевих ор�анів державної
влади. За �сталеною державно-пра-
вовою пра�ти�ою їх �творення та
лівідація має здійснюватись
за �часттю відповідних ор�анів
держави. Одна� це не ви�лючає
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�часті � вирішенні цих питань відпо-
відних територіальних �ромад. На
наш по�ляд, та�і референд�ми, я�і за
своєю природою повинні б�ти
фа��льтативними, мож�ть роз�ляда-
тися я� одна із форм �часті територі-
альних �ромад � вирішенні питань
адміністративно-територіально�о
�строю міста Києва. 

6. Проет Заон� „Про вне-
сення змін до деяих заонів
Ураїни щодо вдосоналення
місцево�о самовряд�вання в
місті Києві) від 12.08. 2008 ро�
№  3050, внесений народним
деп�татом К�лиовим К. Б. 

На д�м� автора заоно-
проет�: 

1. Наділення За�оном У�раїни
“Про місцеве самовряд�вання в
У�раїні” ви�онавчих ор�анів місце-
вих рад невластивими їх призначен-
ню представниць�ими повноваження-
ми, недос�оналість правово�о
механізм� ор�анізації та здійснення
місцево�о самовряд�вання і ви�онав-
чої влади � місті Києві, передбачено-
�о За�оном У�раїни “Про столицю
У�раїни –  місто-�ерой Київ”, об�-
мовлює необхідність прийняття дано-
�о За�он�.

2 За�он У�раїни “Про місцеве
самовряд�вання в У�раїні” відносить
до повноважень ви�онавчих ор�анів
сільсь�их, селищних, місь�их рад
вирішення питань, я�і за своїм хара�-
тером мають належати до сфери
повноважень представниць�их ор�а-
нів місцево�о самовряд�вання. Серед
них зо�рема: встановлення став�и
земельно�о подат��, розмірів плати
за �орист�вання природними рес�р-
сами, вил�чення  (ви��п), а  та�ож
надання під заб�дов� та для інших
потреб земель, що переб�вають �
власності  територіальних �ромад;
встановлення тарифів щодо оплати
поб�тових,  �ом�нальних, транспорт-
них та інших посл��, я�і надаються
підприємствами та ор�анізаціями
�ом�нальної власності відповідної

територіальної �ромади; розподіл  та
надання відповідно до за�онодавства
житла, що  належить до �ом�нальної
власності; вирішення питань щодо
ви�ористання нежилих приміщень,
б�дин�ів і спор�д, що належать до
�ом�нальної власності тощо.  В�азані
питання становлять інтерес для �сієї
територіальної �ромади відповідно
села, селища або міста, том� їх вирі-
шення має належати до ви�лючної
�омпетенції місцевих рад, та� я� саме
місцеві ради наділені правом пред-
ставляти інтереси територіальної �ро-
мади і приймати від її імені рішення.
Повноваження ж ви�онавчих ор�анів
місцевих рад мають б�ти об�мовлені
їх призначенням –  здійснення ви�о-
навчих ф�н�цій і повноважень місце-
во�о самовряд�вання, визначених
за�оном.

3. За�он У�раїни “Про столицю
У�раїни –  місто-�ерой Київ” є право-
вим  підKр�нтям для зосередження
нормотворчих, ви�онавчих та �онт-
ролюючих ф�н�цій фа�тично в одній
владній інстит�ції. Особливості здій-
снення ви�онавчої влади та місцево�о
самовряд�вання в місті Києві, перед-
бачені відповідним За�оном, поб�до-
вані на �онцентрації державної
влади і місцево�о самовряд�вання
(йо�о ви�онавчих ф�н�цій) в одном�
ор�ані –  Київсь�ій місь�ій державній
адміністрації і в р��ах однієї посадо-
вої особи –  Київсь�о�о місь�о�о �оло-
ви, я�ий одночасно є �оловою
Київсь�ої місь�ої державної адмініст-
рації. Та�а сит�ація спричиняє розми-
тість меж повноважень і сфер відпові-
дальності місцевих ор�анів державної
влади й ор�анів місцево�о самовряд�-
вання, а та�ож їх посадових осіб.
Наслід�ом цьо�о є �альм�вання соці-
ально-е�ономічних процесів розвит��
Києва я� столиці У�раїни, політична
�риза, я�а не�ативно відображається
на житті територіальної �ромади міста
Києва. Правовий механізм, за�ріпле-
ний � За�оні У�раїни “Про столицю
У�раїни – місто-�ерой Київ”, с�пер-
ечить  �онцепції поділ� влади, за�ла-
деній в Констит�ції У�раїни, а та�ож

принципам поб�дови відносин між
ор�анами місцево�о самовряд�вання
та місцевими державними адмініст-
раціями, визначеним в Основном�
За�оні У�раїни, За�оні У�раїни “Про
місцеве самовряд�вання в У�раїні”,
За�оні У�раїни “Про місцеві держав-
ні адміністрації”.  

4. Відповідно до За�он� У�раїни
“Про столицю У�раїни – місто-�ерой
Київ” заст�пни� місь�о�о �олови –
се�ретар Київсь�ої місь�ої ради оби-
рається радою за пропозицією
Київсь�о�о місь�о�о �олови. Та�ий
порядо� обрання заст�пни�а місь�о-
�о �олови – се�ретаря Київради
забезпеч�є залежність і �онтрольова-
ність дій відповідної посадової особи
з бо�� Київсь�о�о місь�о�о �олови,
тим самим надаючи можливість
останньом� на за�онних підставах
втр�чатися � діяльність представниць-
�о�о ор�ан� місцево�о самовряд�ван-
ня – Київсь�ої місь�ої ради.
Абс�рдність та�о�о механізм� поля-
�ає � том�, що переважна більшість
повноважень заст�пни�а місь�о�о
�олови – се�ретаря Київради стос�-
ється безпосередньо Київсь�ої місь�ої
ради. Заст�пни� місь�о�о �олови –
се�ретар Київради є ва�омою фі��-
рою, від діяльності я�ої залежить
рівень ор�анізаційно�о, правово�о,
інформаційно�о, аналітично�о, мате-
ріально-технічно�о забезпечення
діяльності Київради, її ор�анів, деп�-
татів. Та�им чином, саме деп�татам
Київсь�ої місь�ої ради має б�ти дано
право пропон�вати �андидат�ри на
посад� заст�пни�а місь�о�о �олови –
се�ретаря Київради. 

5. З о�ляд� на необхідність розподі-
л� ви�онавчих та представниць�их
ф�н�цій і повноважень ор�анів місце-
во�о самовряд�вання, недос�оналість
правово�о механізм� здійснення ви�о-
навчої влади та місцево�о самовряд�-
вання в місті Києві, існ�вання проблеми
поєднання державних і самоврядних
ф�н�цій місцевих ор�анів ви�онавчої
влади та ор�анів місцево�о самовряд�-
вання, недемо�ратичність поряд��
обрання заст�пни�а місь�о�о �олови –
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се�ретаря Київради існ�є на�альна
потреба в прийнятті дано�о За�он�,
я�ий відо�ремить ви�онавчі та пред-
ставниць�і повноваження ор�анів міс-
цево�о самовряд�вання, о�ресливши
межі відповідальності відповідних
ор�анів,  забезпечить оновлення за�о-
нодавчо�о ре��лювання особливостей
ор�анізації і здійснення місцево�о
самовряд�вання та ви�онавчої влади в
Києві я� столиці У�раїни, демо�рати-
зації політичних процесів. 

За�онопрое�т спрямований на
забезпечення �твердження принци-
пів місцево�о самовряд�вання в
У�раїні, створення правово�о меха-
нізм� розподіл� представниць�их та
ви�онавчих повноважень ор�анів міс-
цево�о самовряд�вання, забезпечен-
ня стало�о соціально-е�ономічно�о
розвит�� міста Києва шляхом демо-
�ратизації певних політичних проце-
сів та  створення правово�о механіз-
м� для належно�о рівня здійснення
місцево�о самовряд�вання та дер-
жавної політи�и на місцевом� рівні. 

Даним за�онопрое�том перед-
бачено передач� ряд� повноважень,
я�і за своїм хара�тером є представ-
ниць�ими, від ви�онавчих ор�анів
місцевих рад відповідним місцевим
радам. У зв’яз�� з цим дея�і поло-
ження За�он� У�раїни “Про місцеве
самовряд�вання в У�раїні”, я�і
визначають повноваження ви�онав-
чих ор�анів місцевих рад, сформ�ль-
овані � новій реда�ції. 

Прое�т За�он� передбачає зміни,
я�і дад�ть змо�� привести За�он
У�раїни “Про столицю У�раїни –
місто-�ерой Київ” � відповідність до
Основно�о За�он� У�раїни, �з�одити
йо�о положення з положеннями
За�он� У�раїни “Про місцеве само-
вряд�вання в У�раїні”, За�он�
У�раїни “Про місцеві державні адмі-
ністрації”.

За�онопрое�т передбачає розді-
лення самоврядних ф�н�цій ор�анів
місцево�о самовряд�вання та дер-
жавних ф�н�цій ор�анів місцевої
ви�онавчої влади шляхом створення
Ви�онавчо�о �омітет� Київсь�ої місь-

�ої ради я� ви�онавчо�о ор�ан�
Київради поряд із Київсь�ою місь�ою
державною адміністрацією – місце-
вим ор�аном ви�онавчої влади. У
за�онопрое�ті визначений порядо�
�творення ви�онавчо�о ор�ан�
Київради, я�ий відповідає вимо�ам
За�он� У�раїни “Про місцеве само-
вряд�вання в У�раїні”, визначені
дея�і додат�ові повноваження цьо�о
ор�ан� порівняно із повноваження-
ми, я�ими він наділений За�оном
У�раїни “Про місцеве самовряд�ван-
ня в У�раїні”.

В за�онопрое�ті запропоновано
змінити порядо� обрання заст�пни�а
місь�о�о �олови – се�ретаря Київради
та встановити, що заст�пни� місь�о�о
�олови – се�ретар Київради обира-
ється за пропозицією деп�татсь�их
фра�цій, деп�татів Київради, я�а вно-
ситься ними на пленарном� засіданні
Київради. Більш детально в за�оно-
прое�ті ре�ламентовано порядо�
обрання в�азаної посадової особи. 

Крім в�азано�о, � за�онопрое�ті
передбачена стаття “Київсь�а місь�а
державна адміністрація”, я�а визна-
чає місце останньої в системі місце-
вих ор�анів ви�онавчої влади.   

На наш� д�м� поданий за�о-
нопрое�т, � я�ом� пропон�ється
низ�а змін до за�онів У�раїни «Про
місцеве самовряд�вання в У�раїні»
(розділ І) та «Про столицю У�раїни –
місто-�ерой Київ» (розділ ІІ),   не є
системним. Зміни, запропоновані �
розділі І, не відповідають назві про-
е�т� та виходять за межі йо�о предме-
т�.  Запропонована � розділі І про-
е�т� ідея щодо належно�о
перерозподіл� повноважень між сіль-
сь�ими, селищними, місь�ими радами
та їх ви�онавчими ор�анами засл��о-
в�є на �ва�� і може б�ти підтримана,
ос�іль�и представниць�і ор�ани місце-
во�о самовряд�вання відповідно до
Констит�ції У�раїни та За�он�
У�раїни «Про місцеве самовряд�ван-
ня в У�раїні» займають провідне місце
� системі місцево�о самовряд�вання,
безпосередньо представляють інтере-
си територіальних �ромад. Саме вони

по�ли�ані форм�вати � своїх рішен-
нях первинн� �правлінсь�� волю, а
основне ф�н�ціональне призначення
ви�онавчих ор�анів відповідних рад
поля�ає насамперед � втіленні в життя
рішень цих рад, а том� цілі і завдання
ви�онавчих ор�анів ба�ато в чом� є
похідними (вторинними) від цілей і
завдань, сформ�льованих � рішеннях
представниць�их ор�анів місцево�о
самовряд�вання. Том� наразі справді
існ�є потреба в �точненні та чіт�ом�
розмеж�ванні повноважень місцевих
рад та їх ви�онавчих ор�анів. Адже
встановлені � За�оні У�раїни «Про
місцеве самовряд�вання в У�раїні» та
�ал�зевих за�онодавчих а�тах
повноваження зазначених ор�анів
місцево�о самовряд�вання нерід�о
сформ�льовані неоднозначно (доп�с-
�ають подвійне тл�мачення) та/або
част�ово д�блюються, внаслідо� чо�о
� процесі правозастос�вання вини-
�ають проблеми щодо визначення чіт-
�их меж �омпетенції відповідних
ор�анів та розмеж�вання їх повнова-
жень на пра�тиці. Положення розділ�
І прое�т� здебільшо�о мають на меті
част�ове �с�нення відповідних недо-
лі�ів. Утім, на наш по�ляд, перерозпо-
діл повноважень між сільсь�ими,
селищними, місь�ими радами та їх
ви�онавчими ор�анами потреб�є
�омпле�сно�о системно�о підход�,
адже специфі�а правово�о стат�с� та
хара�тер діяльності представниць�их
ор�анів місцево�о самовряд�вання не
дозволяють їм оперативно виріш�ва-
ти б�дь-я�і поточні питання місцево�о
значення. Крім то�о, Констит�цією
У�раїни за�ладена основа для розме-
ж�вання �омпетенції місцевих рад та
їх ви�онавчих ор�анів, що об�мовлює
наявність в останніх власних повнова-
жень, я�і не мож�ть б�ти передані
радам. Слід мати на �вазі, що розме-
ж�вання повноважень вищезазначе-
них ор�анів місцево�о самовряд�ван-
ня не може обмеж�ватись змінами
ви�лючно до базово�о За�он�. Це
розмеж�вання в�лючає системне
�з�одження норм ба�атьох �ал�зевих
за�онодавчих а�тів, я�і в єдином�
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�онте�сті встановлюють повноваження
відповідних ор�анів місцево�о само-
вряд�вання. В ба�атьох випад�ах
положення відповідних за�онів часто
не �орелюють з нормами За�он�
У�раїни «Про місцеве самовряд�ван-
ня в У�раїні» я� � частині розподіл�
�омпетенції між відповідними радами
та їх ви�онавчими ор�анами, та� і в
частині обся�� їх повноважень � пев-
них сферах.  Саме том� заде�ларова-
на � пояснювальній записці мета щодо
«створення правово�о механізм� роз-
поділ� представниць�их та ви�онав-
чих повноважень ор�анів місцево�о
самовряд�вання» не дістала належно-
�о юридично�о за�ріплення в те�сті
прое�т�.  О�рім то�о положення розді-
л� І прое�т� містять чимало інших
недолі�ів я� реда�ційно�о, та� і змі-
стовно�о хара�тер�. Варто зверн�ти
�ва�� на та�і:

1) Повноваження щодо здійснення
�онтролю за ви�ористанням приб�т-
�ів підприємств, �станов та ор�аніза-
цій �ом�нальної власності територі-
альних �ромад, я�е пропон�ється
за�ріпити за сільсь�ими, селищними,
місь�ими радами � новом� п�н�ті 56
частини першої статті 26 За�он�
У�раїни «Про місцеве самовряд�ван-
ня в У�раїні», за своїм хара�тером,
на наш� д�м��, є с�то ви�онавчим.
Місцева рада з �же з�ад�ваних вище
причин не має можливості безпосе-
редньо здійснювати відповідний опе-
ративний �онтроль. Слід зверн�ти
�ва�� на те, що � прое�ті не пропон�-
ється ви�лючити дані повноваження з
�омпетенції ви�онавчих ор�анів від-
повідних рад (п�н�т 5 розділ� І).  На
наш по�ляд, � разі існ�вання пра�тич-
ної необхідності віднесення відповід-
них повноважень до �омпетенції рад
варто належним чином розмеж�вати
їх із відповідними повноваженнями
ви�онавчих ор�анів (до �омпетенції
рад віднести здійснення за�ально�о
�онтролю, а оперативний �онтроль
по�ласти на ви�онавчі ор�ани).
Відповідні ради мають достатньо
повноважень для здійснення �онтро-
лю з відповідних питань, я�і властиві

їм я� представниць�им ор�анам міс-
цево�о самовряд�вання (засл�хов�-
вання звітів сільсь�о�о, селищно�о,
місь�о�о �олови, �ерівни�ів ви�онав-
чих ор�анів ради, внесення запитів
деп�татів, �онтроль з бо�� постійних
�омісій та тимчасових �онтрольних
�омісій ради тощо). 

2) У п�н�ті 58 частини першої
статті 26 За�он� У�раїни «Про місце-
ве самовряд�вання в У�раїні» (п�н�ті
2 розділ� I за�онопрое�т�) пропон�-
ється змінити порядо� розподіл� та
надання житла, що належить до
�ом�нальної власності, зо�рема
передбачити необхідність вирішення
цих питань ви�лючно на пленарних
засіданнях сільсь�их, селищних, місь-
�их рад, а до �омпетенції їх ви�онав-
чих ор�анів віднести лише подання на
роз�ляд рад відповідних пропозицій.
Проте відповідні положення
Житлово�о �оде�с� (напри�лад, стат-
тя 51) по�ладають вирішення цих
питань на ви�онавчі �омітети місце-
вих рад. 

3) Повноваження місцевих рад
щодо затвердження відповідно до
За�он� ставо� земельно�о подат��,
розмірів плати за �орист�вання при-
родними рес�рсами, що є � власності
відповідних територіальних �ромад,
вже встановлені на за�онодавчом�
рівні (п�н�т 35 частини першої статті
26, до я�о�о пропон�ються зміни), а
том� відповідні положення пропоно-
вано�о ново�о п�н�т� 60 частини
першої статті 26 є зайвими.  

4) Є с�мнівною пропозиція до
статті 42 За�он� про місцеве само-
вряд�вання, за я�ою сільсь�ий,
селищний �олова позбавляється
права вносити пропозиції раді щодо
�іль�існо�о с�лад� ви�онавчо�о �омі-
тет� ради (п�н�т 11 розділ� І про-
е�т�). Мета запровадження даної
новели та обKр�нт�вання необхідно-
сті її прийняття не в�аз�ються �
пояснювальній записці до прое�т�.
Одна� ця пропозиція вже реалізова-
на в п�н�ті 3 частини першої статті 26
За�он� У�раїни «Про місцеве само-
вряд�вання в У�раїні», відповідно до

я�ої вирішення питання щодо визна-
чення чисельності ви�онавчо�о �омі-
тет� ради і та� віднесено до ви�люч-
них повноважень відповідних рад. До
то�о ж повноваження сільсь�о�о,
селищно�о, місь�о�о �олови щодо
внесення на роз�ляд ради пропозиції
про �іль�існий с�лад її ви�онавчо�о
�омітет� об�мовлюються �онстит�цій-
но-правовим стат�сом цієї посадової
особи, я�а за змістом частини др��ої
статті 141 Констит�ції У�раїни оби-
рається територіальною �ромадою
для то�о, що очолювати ви�онавчий
ор�ан відповідної ради та �олов�вати
на її засіданнях, що і б�ло відобра-
жено � розвит�� відповідних �онсти-
т�ційних положень � п�н�тах 2, 3, 5 –
7 частини третьої статті 42 За�он�
У�раїни «Про місцеве самовряд�ван-
ня в У�раїні». 

5) Положення, я�ими пропон�-
ється доповнити частин� др��� статті
59 За�он� У�раїни «Про місцеве
самовряд�вання в У�раїні» (п�н�т 12
розділ� І прое�т�), д�блюють за змі-
стом положення частини др��ої статті
144 Констит�ції У�раїни, я�е має
прям� дію (частина др��а статті 8
Основно�о За�он�). Натомість давно
назрілим є розвито� � за�онодавстві
про місцеве самовряд�вання в�аза-
но�о �онстит�ційно�о припис� шля-
хом визначення ор�анів, я�і мож�ть
з�пиняти дію а�тів ор�анів місцево�о
самовряд�вання з одночасним звер-
ненням до с�д�, та поряд�� здійснен-
ня ними цих повноважень. Але � про-
е�ті, на жаль, відповідний механізм
не пропон�ється.   

Необхідність пош��� оптимальної
моделі ор�анізації влади � столиці на
за�онодавчом� рівні щодо можливо-
сті створення і ф�н�ціон�вання � місті
Києві повноцінних ви�онавчих ор�а-
нів місь�ої та районних � місті рад,
розмеж�вання ф�н�цій і повнова-
жень ви�онавчих ор�анів Київсь�ої
місь�ої ради та районних � місті рад
із повноваженнями відповідних міс-
цевих держадміністрацій � місті Києві
– давно назріла. Крім то�о, систем-
ний аналіз �онстит�ційних приписів
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дозволяє дійти виснов��, що основні
параметри поб�дови системи місце-
во�о самовряд�вання в У�раїні
мають б�ти хара�терними та обов’
яз�овими і для міста Києва
(Констит�ція У�раїни не містить спе-
ціальних застережень щодо не�тво-
рення � місті Києві ви�онавчих ор�а-
нів місцевих рад).

Щодо положень розділ� ІІ за�о-
нопрое�т�. Засл��ов�є на підтрим-
�� зміст новел, в�лючених до нової
статті 14-1 вищезазначено�о
За�он� (п. 8 розділ� ІІ прое�т�).   У
п�н�ті 10 розділ� ІІ прое�т� перед-
бачається доповнити За�он У�раїни
«Про столицю У�раїни – місто-
�ерой Київ» новою статтею 16-1,
я�а визначає порядо� призначення
на посади та звільнення з посад
першо�о заст�пни�а та заст�пни�ів
�олови Київсь�ої місь�ої державної
адміністрації, част�ово відтворюю-
чи положення чинної реда�ції статті
16 зазначено�о За�он�. Перед-
бачений порядо� неповною мірою
�з�одж�ється із положеннями Кон-
стит�ції У�раїни, за я�ою повнова-
ження Президента У�раїни встанов-
люються ви�лючно Констит�цією
У�раїни, що випливає зі зміст� п�н�-
т� 31 частини першої статті 106
Основно�о За�он�. Утім повнова-
жень �лави держави щодо �часті �
призначенні перших заст�пни�ів та
заст�пни�ів �олів місцевих держав-
них адміністрацій Основний За�он
не передбачає. Відповідно до
частини третьої статті 118
Констит�ції У�раїни с�лад місцевих
державних адміністрацій форм�ють
�олови місцевих державних адмі-
ністрацій.  За�альна спрямованість
передбачених � прое�ті змін засл�-
�ов�є на підтрим��. Одна� пор�ше-
ні � ньом� питання є предметом
двох різних за�онопрое�тів, а за�о-
нодавче вирішення обох пор�ше-
них � прое�ті проблем потреб�є
більш системно�о підход� і не обме-
ж�ється запропонованими � ньом�
новелами. 

Звичайно, ми роз�лян�ли за�оно-
прое�ти, що тор�аються лише части-
ни проблем, я�і сьо�одні стрим�ють
розвито� місцево�о самовряд�вання
в У�раїні та місті Києві. На наш
по�ляд, зміни до б�дь-я�о�о за�он�
мають вноситися �омпле�сно і �з�од-
жено. Пра�ти�а внесення поодино-
�их дрібних змін до одно�о і то�о ж
за�он� є нераціональною і неви-
правданою. 

Е�спертна робоча �р�па напрацю-
вала два за�онопрое�ти  «Про вне-
сення змін до За�он� У�раїни „Про
місцеве самовряд�вання в У�раїні”»
та «Про внесення змін до За�он�
У�раїни „Про місцеві державні адмі-
ністрації”» з тим, аби в рамах
чинної Констит�ції Ураїни вирі-
шити на�альні проблеми діяльності
ор�анів місцевої влади та їх взаємо-
дії, а та�ож �дос�оналити всю систе-
м� місцевої п�блічної влади. Одна�
цьо�о замало. Вивести всю систем�
місцевої п�блічної влади на я�існо
новий рівень сл�жіння �ромадянам,
територіальним �ромадам можна
лише � разі розроблення та моделю-
вання єдиної системи �правління та
�ряд�вання, я�а б�де трансформова-
на в низ�� базових за�онопрое�тів,
я�і врешті-решт забезпечать: 

● ефе�тивність місцевої держав-
ної влади;
● �мови для становлення рес�р-
со-спроможних територіальних
�ромад;
● належн� я�ість посл�� адміні-
стративно�о та соціально�о
хара�тер� меш�анцям населених
п�н�тів. 

Аналіти�и та е�сперти не�рядових
ор�анізацій в рам�ах Громадсь�о�о
�онстит�ційно�о �омітет� працюють
над прое�том �ромадянсь�ої �онцеп-
ції Констит�ції У�раїни та прое�тами
розділів майб�тньої Констит�ції
У�раїни. В �онте�сті цієї системної
роботи є нама�ання врах�вати всі
най�ращі напрацювання,  я�і сьо�одні
є в У�раїні щодо вирішення на�альних
проблем в різних сферах і щодо міс-

цево�о самовряд�вання, зо�рема.
Міністерство ре�іонально�о розвит��
та б�дівництва спільно з е�спертами
та аналіти�ами не�рядових ор�аніза-
цій протя�ом 2009 ро�� напрацюва-
ло ряд �онцепцій та базових за�оно-
прое�тів щодо вирішення болючих
проблем в різних сферах ��раїнсь�о-
�о б�ття. Ці�авими в �онте�сті вирі-
шення проблем ор�анізації ефе�тив-
ної п�блічної влади в м. Києві є
пропозиції  та �оментарі до прое�т�
За�он� У�раїни «Про внесення змін
до За�он� У�раїни „Про столицю
У�раїни - місто-�ерой Київ“»  Жерара
Мар��  (професора Університет�
Парижа  Пантеон-Сорбонна).

Сьо�одні У�раїна має добрі напра-
цювання для подальшо�о стабільно�о
пост�п�.  Єдина проблема, я�а �не-
можливлює прод�маний стабільний
пост�п, – це �анебна �адрова політи-
�а на всіх рівнях, відс�тність політич-
ної волі та бра� патріотизм�.

На завершення хоч� побажати
інстит�там �ромадянсь�о�о с�спіль-
ства системної та рез�льтативної
роботи в �сіх сферах на бла�о �ро-
мадян, територіальних �ромад та
всієї У�раїни.

До інця 2009 ро� б�де про-
довжено серію п�бліацій
щодо орото�о о�ляд� та ана-
ліз� таих �р�п заонопроетів,
яі стос�ються нормативно-
правово�о ре��лювання : 

1)  місцево�о самовряд�вання;

2) процед�р деле��вання
повноважень;

3) місцевих виборів;

4) місцевих референд�мів;

5) ор�анів самоор�анізації
населення (ОСН);

6) ф�нціон�вання та діяль-
ності об’єднань �ромадян.
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Жерар Мар�
Професор в Університеті Париж
1 Пантеон-Сорбонна
Серпень 2009

М істо Київ підля�ає особливим
положенням Констит�ції з

питань місцево�о самовряд�вання та
державної адміністрації. Відповідно
до статті 118 (пара�рафи 1 та 2),
„місцева державна адміністрація
здійснює ви�онавч� влад� в ре�іонах,
районах, а та�ож в містах Київ та
Севастополь”, і особливості здій-
снення ви�онавчої влади в містах
Київ та Севастополь ре��люються від-
повідними за�онами. Стаття 133
щодо територіально�о �строю
У�раїни та�ож посилається на спеці-
альне за�онодавство міста Києва
(пара�раф 3). Врешті-решт, особли-
вості здійснення місцево�о самовря-
д�вання в місті Києві та�ож ре��лю-
ються відповідним за�оном (стаття
140, пара�раф 2). Спеціальний ста-
т�с міста Києва б�в затверджений
за�оном від 15 січня 1999 ро��,
№4001-14.

Констит�ційний С�д У�раїни надав
де�іль�а зв’язних тл�мачень цих
положень та знано�о за�онодавства,
я�і стос�ються пояснення ново�о
за�онопрое�т�:

● відповідно до чинно�о за�оно-
давства, Київсь�а місь�а державна
адміністрація створена я� ор�ані-
зація, я�а водночас здійснює міс-
цеві державні ф�н�ції та ф�н�ції
місцево�о самовряд�вання, і допо-
відає відповідно Кабінет� Міністрів
У�раїни та місь�ій раді. (25 �р�дня,
2003 , № 21- рп/2003);
● Президент У�раїни може при-
значати �оловою Київсь�ої місь�ої
державної адміністрації лише
обрано�о �олов� міста Києва;

● Відповідно лише обраний �оло-
ва район� в місті призначається я�
�олова державної адміністрації
район� в місті (13 жовтня, 2005,
№.9- рп./2005);
● Райони в місті є адміністратив-
но-територіальними одиницями,
що є о�ремими від районів,
зазначених � перелі�� статті 140
Констит�ції, а та�ож до сфери
�омпетенції Верховної Ради нале-
жить, я� визначено � статті 85,
�творення чи лі�відація лише рай-
онів (stricto sensu), а не районів в
місті. В рез�льтаті адміністративно-
територіальний �стрій не є
ви�лючною �омпетенцією держав-
них ор�анів, тоді я� вн�трішній
�стрій міст �хвалюється місь�ими
радами відповідно до за�он�;
одна� спеціальний за�он про місто
Київ становить винято�, та� я� цей
за�он передбачає наявність рай-
онів � місті (липень 13, 2001,
№.2001, н.11 –  рп./2001).

Новий за�онопрое�т разом із
діючими прое�тами реформи націле-
ний посилити територіальн� децент-
ралізацію в У�раїні.

Він містить значне зр�шення на
�ористь місцево�о самовряд�вання в
місті Києві. Новий запропонований
�стрій встановлює чіт�ий розподіл
між ф�н�ціями місцевої державної
адміністрації та ф�н�ціями місцево�о
самовряд�вання і забезпеч�є пере-
дач� нових повноважень державної
адміністрації до сфери �омпетенції
ор�анів місцево�о самовряд�вання. 

Одна� можна визначити �іль�а
�онцепт�альних та послідовних
питань, я�і мож�ть вплин�ти на �спіх
запланованої реформи, і ми зосере-
димось на цих питаннях. 

Надалі візьмемо до �ва�и при�ла-

ди зар�біжно�о досвід�, я�і допомо-
ж�ть подолати тр�днощі, а саме:

● Париж, я� столиця чисельністю
близь�о 2 млн. меш�анців, прирів-
нюється за стат�сом �правлінню,
поділений на райони міста в ціліс-
ном� �строї.
● Лондон, я� ре�іон міста, насе-
лення я�о�о наліч�є 7,5 млн, в�лю-
чаючи 32 райони, прирівнюється
за стат�сом до �рафства відповід-
но до британсь�ої системи �строю,
� я�ій адміністрація міста Лондон
має обмежені повноваженнями.
● Берлін, я� місто-земля чисельні-
стю 3,4 млн жителів, поділене на
12 районів міста з обмеженою
автономією;
● Б�дапешт, я� столиця зі спеці-
альним стат�сом ор�анізована я�
дворівневий місцевий �ряд із 23
районами міста та рівнем рівно-
значним �правлінню 1,8 млн. 
● Мос�ва, я� ре�іон міста із насе-
ленням більше 7 млн жителів із ста-
т�сом, що належить Російсь�ій
Федерації.

У Б�дапешті, Лондоні, Мос�ві та
Парижі державні та децентралізовані
адміністрації розмежовані; � Берліні
вони поєднані.

I.  Нова ор�анізаційна
стр��т�ра

Головною зміною є ор�анізаційне
розмеж�вання між державною адмі-
ністрацією та місцевим (децентралі-
зованим) �рядом. Це сприймається
позитивно та повинно допомо�ти
роз’ясненню відповідних повнова-
жень. 

A) Райони міста
За�онопрое�т відображає пра�-

нення посилити роль районів � місті в
єдиній ор�анізації місцево�о самовря-

КОМЕНТАРІ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТОЛИЦЮ УКРАЇНИ - МІСТО-ГЕРОЙ КИЇВ» 1

1
С�орочений ви�лад. З повною версією можна ознайомитись на сайті Інстит�т� �ромадянсь�о�о с�спільства www.csi.org.ua 
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д�вання міста Києва. Я� наслідо�, це
зменш�є повноваження місь�ої ради
на �ористь районів в місті. 

Більше то�о, стаття 14 переліч�є
повноваження, я�і стос�ються лише
районних в місті рад, в той час я�
чинний за�он про стат�с міста Києва
залишає право за місь�ою радою
здійснювати адміністр�вання рай-
онів і водночас визначити їхні ф�н�-
ції (стаття 11).

За�онопрое�т може призвести до
втрати місь�ою радою наб�тих
повноважень щодо ре��лювання
системи територіально�о �строю
міста. Завдя�и широ�им повнова-
женням наданим районним радам �
місті за за�онопрое�том, а та�ож
недостатності механізмів для вирі-
шення �онфлі�тів, �правління містом
може  �с�ладнитися. Одна� бюджет-
ні положення (стаття28) збері�ають
єдність �правління містом, тоді я�
видат�и район� міста є сплановани-
ми і профінансованими місь�ою
радою. Через те місь�ій раді потріб-
но надати більшої �н�ч�ості щодо
розподіл� ф�н�цій та віднайти
баланс для захист� політичної спро-
можності на місцевом� рівні. 

Я�що ми порівняємо з іншими
�раїнами, то побачимо: 

1) Лондон. З�ідно з А�том про
місцеве самовряд�вання 1972 ро��,
зміни меж районів міста Лондон
визначаються державним се�рета-
рем за пропозицією районно�о �омі-
тет�. З іншо�о бо��, повноваження
вищої влади Вели�о�о Лондон� є
сформ�льовані досить широ�о, але
вони с�воро стрим�ють пося�ання на
права районів Лондон�.

2) Б�дапешт. Спеціальний за�он
про Б�дапешт визначає 23 райони
міста. За�он та�ож визначає відпо-
відні обов’яз�и місцево�о і районно-
�о рівня, тобто �ожен має збори та
ви�онавчий ор�ан. Обидва рівні є
рівноправними відповідно до
Констит�ції, і жоден не підпоряд�о-
в�ється іншом�, що стим�лює
подальше співробітництво між ними.

3) У Парижі питання розподіл�

міста на райони та їх межі визначе-
но за�оном, але може визначатись і
постановою �ряд� за попереднім
по�одженням із місь�ою радою.
Повноваження районних рад та
мерів визначаються місь�ою радою
та мером (залежно від ф�н�цій),
деле��ванням на підставі за�оно-
давчих положень про повноважен-
ня, я�і мож�ть б�ти деле�овані, а
саме �правління с�сідньою інфра-
стр��т�рою. 

4) У Німеччині, Берлін водночас є
містом та федеральною землею, �
я�ом� 12 районів міста визначені
Констит�цією Землі. Райони є части-
ною адміністрації міста; місь�а рада
є ре�іональним парламентом і відпо-
відальним за питання місь�о�о зна-
чення; проте Сенат (Уряд) визначає
принципи та �ерівні в�азів�и, я�і є
обов’яз�овими для ви�онання ра-
йонами. 

5) Мос�ва є с�б’є�том Російсь�ій
Федерації, та�им чином, місь�ий
�ряд носить та�ож державний хара�-
тер. Але в Мос�ві державна адмініст-
рація та місцеве самовряд�вання
�творені о�ремо. Територіальний
�стрій міста Мос�ва наліч�є 9 терито-
ріальних о�р��ів державної адмініст-
рації, а та�ож 125 вн�трішніх місь�их
районів, назви та межі я�их визначе-
ні за�оном міста Мос�ва. 

Подібна система існ�є і в іншом�
місті, що має стат�с с�б’є�та
Федерації, а саме в місті Сан�т-
Петерб�р�.

Б) Ради
Відповідно до статті 8 за�оно-

прое�т�, місь�а рада та районні �
місті ради є представниць�ими ор�а-
нами місцево�о самовряд�вання і
вони являються юридичними особа-
ми. Це положення подібне до чинно-
�о За�он� (стаття 9).

Одна� необхідно зверн�ти �ва��
на с�перечність. Я�що система місце-
во�о самовряд�вання міста Київа
баз�ється на «територіальній �ромаді
міста» (стаття 7) і я�що територіальні
�ромади мож�ть виражати свою волю

напрям�, не існ�є ло�ічної причини,
чом� тіль�и представниць�і ор�ани
(місь�а рада та районні � місті ради) є
юридичними особами, а не сама �ро-
мада. Джерелом політичної волі є не
рада, а �ромадяни, я�і виражають її
напрям� або шляхом виборів. 

Що стос�ється виборів до ради,
цей за�онопрое�т має б�ти
доопрацьований. Йдеться про те, що
місь�і ради мають обиратися на про-
порційних виборах за «від�ритими
спис�ами» (стаття 9). Але цьо�о
недостатньо, для то�о щоб визначи-
ти, я�а виборча система має засто-
сов�ватися. 

В) Поділ між місцевими дер-
жавними адміністраціями та
ор�анами місцево�о самовря-
д�вання міста Київ

Стаття 6 за�онопрое�т� за�ладає
важлив� змін�: ф�н�ції держави та
ф�н�ції місцево�о самовряд�вання
мають ви�он�ватися різними ор�ана-
ми влади: ф�н�ції місцево�о самовря-
д�вання ви�он�ються територіальною
�ромадою, безпосередньо або через
виборні ор�ани; ви�онавча влада має
ви�он�ватися в місті Києві державною
адміністрацією міста Києва.

Відповідно до цієї самої статті ця
реформа заверш�ється трансфер-
том певної �іль�ості повноважень
місцевої державної адміністрації �
місті Києві на ви�онавчі ор�ани ради
міста та районних � місті рад.

Одна� масштаби трансферт�
повноважень є нечіт�ими. 

Інше питання стос�ється адміні-
стративних рес�рсів, я�і мають
с�проводж�вати та підтрим�вати цей
трансферт. 

При�ладом може б�ти Франція,
де б�ло видано відповідні норма-
тивно-правові а�ти про трансферт
персонал� від префе�т�р до ви�о-
навчих ор�анів ре�іонів та департа-
ментів � період 1982 – 1986 рр.
(насправді цей процес тривав до
1994 ро��) та � період 2004-2008
рр. Цей процес трансферт� с�ладно
ор�аніз�вати: він потреб�є оцін�и
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робочо�о навантаження на �ожн�
ф�н�цію з метою визначення �іль�о-
сті працівни�ів для трансферт�,
потім форм�вання спис�� працівни-
�ів із визначенням положень транс-
ферт� стосовно бюджетних витрат
та бюджетно�о призначення цих
працівни�ів та ор�анізації нової
адміністративної стр��т�ри під �ер�-
ванням ви�онавчих ор�анів місцево-
�о самовряд�вання. 

Г) Ор�ани вионавчої влади
міста та районні в місті ради

В той час я� за�онопрое�т спрямо-
ваний на посилення позиції мера
Києва з питань місцево�о значення,
ос�іль�и він матиме більш� автономію
� ви�онанні своїх ф�н�цій, ор�аніза-
ція ви�онавчої влади послаблюється.

Мер Києва все ще обирається без-
посередньо �ромадянами; за�оно-
прое�том додається лише одне поло-
ження щодо необхідності проведення
др��о�о т�р� виборів � випад��, я�що
жоден �андидат не отримав абсо-
лютн� більшість �олосів (стаття 17,
пара�раф 1). Це є хорошим допов-
ненням на �ористь за�онності вибор�
місь�о�о мера, що обирається лише
шляхом виборів, а не призначається
Президентом У�раїни я� раніше
(наділяється державними ф�н�ціями). 

Одна�  в за�онопрое�ті немає жод-
но�о положення щодо призначення
заст�пни�ів мера, а положення щодо
президії Київсь�ої місь�ої ради з
дорадчими ф�н�ціями зни�ло (стаття
12 чинно�о За�он�). Передбачені
лише положення щодо перших
заст�пни�ів та заст�пни�ів �олови
державної адміністрації (чинна стаття
16). Поділ на державні ф�н�ції та
ф�н�ції самовряд�вання потреб�є
та�ож і наділення мера Києва здій-
снювати свої повноваження � �оманді. 

Є можливими де�іль�а варіантів;
існ�юча система районів в місті
може б�ти розширена до рівня
міста: мер має призначати своїх
заст�пни�ів (За�он визначає ма�си-
мальн� �іль�ість заст�пни�ів) �

випад�� їх обрання радою. Мер
розподіляє повноваження серед них
під своїм лідерством. 

В та�ій системі мер є єдиним, хто
наділений ви�онавчими ф�н�ціями,
що дає йом� значн� влад�, але він
б�де мати �оманд� заст�пни�ів,
я�им він деле��є частин� своїх
повноважень. 

Може б�ти віддана перева�а іншій
більш �оле�іальній системі, в я�ій
ви�онавча влада здійснюється під
�олов�ванням мера.

За�онопрое�т передбачає посад�
се�ретаря місь�ої ради, я�ом�
надаються повноваження відповідно
до статті 50 За�он� про місцеве само-
вряд�вання від 1997 ро��. Це поло-
ження є базовим для забезпечення
роботи ради; се�ретар обирається
радою з числа її членів. Він більше не є
заст�пни�ом мера, я� це визначено
чинним За�оном (стаття 14, пара-
�раф 3). Ця зміна є �оре�тною, але
вона робить ще більш явною необхід-
ність ор�анізов�вати ви�онавч�
�оманд� заст�пни�ів мера Києва.

Та�ож немає жодної з�ад�и про
ор�анізацію місь�ої адміністрації. У
діючом� за�онодавстві це є не
обов’яз�овим, ос�іль�и ця ф�н�ція
ви�он�ється державною адміністра-
цією. Одна� міст� Києв� слід мати
власн� адміністрацію, а саме з
момент� трансферт� сл�жб та персо-
нал� від державної адміністрації, я�
з�адано вище (або зал�чаючи тих,
що не б�ли переведені � ново�творе-
н� державн� адміністрацію). 

Більше то�о, перерозподіл повно-
важень між місь�им та районним �
місті рівнями та�ож вима�ає транс-
ферт сл�жб, інстит�цій та персонал�.
З цьо�о питання є тіль�и пара�раф 3
фінальних положень, я�ий надає
лише три місяці відповідним радам
для ор�анізації �сіх необхідних
трансфертів. Але та�о�о положення
недостатньо для дося�нення цієї мети,
а три місяці є безс�мнівно �орот�им
терміном.

ІІ. Розподіл повноважень та
співробітництво

A) Ф�нції міста-столиці
Ф�н�ції міста-столиці визначаються

статтею 4 за�онопрое�т�. 
За�алом всі ці ф�н�ції стос�ються

питань план�вання, інвест�вання та
власності. Ми не впевнені, що вони
потреб�ють спеціально�о ре��люван-
ня. Щодо міністерств, інших централь-
них ор�анів ви�онавчої влади та чис-
ленних ��льт�рних і на��ових
�станов, то вони традиційно розташо-
в�ються � приміщеннях, я�і зараз і
надалі знаходитим�ться � державній
власності та � розпорядженні цент-
рально�о Уряд�. Одночасно примі-
щення дипломатичних представництв
та представництв міжнародних ор�а-
нізацій мож�ть ��п�ватися, або,
рідше, оренд�ватися. Необхідні �ом�-
нальні посл��и, я� і для б�дь-я�о�о
іншо�о вид� діяльності, надаються на
підставі �онтра�тів. 

У мин�лом� ф�н�ція міста-столиці
я� місця розташ�вання вищих �рядо-
вих ор�анів іноді пояснювала прямий
�онтроль центрально�о Уряд� над
ор�анами місцево�о самовряд�вання з
метою �ни�нення політичних ризи�ів
(я� напри�лад � Парижі до почат��
70-х). Проте це більше не пра�ти-
��ють � с�часних демо�ратичних дер-
жавах. У Європейсь�их �раїнах спеці-
альний правовий режим для
міста-столиці може б�ти знайдений �
містах, де розмір столиці об�мовлює
стр��т�р� �правління, відмінн� від
стандартної для ор�анів місцево�о
самовряд�вання (напри�лад, Париж,
Лондон, Пра�а, Б�дапешт). Іноді це
передбачається федеральною стр��-
т�рою держави з наданням міст�-сто-
лиці стат�с� федеральної одиниці
(Берлін, Мос�ва, Відень) або � зв’яз��
з іншим обставинам (Мадрид,
Брюссель). Одна�, за�онодавство
зазвичай не передбачає спеціально�о
інстит�ційно�о �строю відповідно до
юридично�о визначення ф�н�цій
міста-столиці. 
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Б) Розподіл повноважень
між місьою державною адмі-
ністрацією та ор�анами місце-
во�о самовряд�вання

За�онопрое�т передбачає чіт�ий
розподіл повноважень між ор�анами
місцево�о самовряд�вання та місь-
�ою державною адміністрацією. Але
вони мають співпрацювати під час
ви�онання своїх повноважень з
метою розвит�� столичних ф�н�цій.

Повноваження, що належать до
�омпетенції Київсь�ої місь�ої держав-
ної адміністрації визначає стаття 16: 

1) дотримання за�он�, не тіль�и
ор�анами місцево�о самовряд�вання
та їх �ерівни�ами, �ерівни�ами під-
приємств, �станов, ор�анізацій, їх
філіалів та відділень, що належать до
сфери йо�о �правління; 

2) прийняття рішення щодо об’є�-
тів державної власності, ви�ористан-
ня та охорони лісів, мінеральних та
природних рес�рсів, нав�олишньо�о
середовища; 

3) �оординаційна діяльність тери-
торіальних  підрозділів центральних
ор�анів ви�онавчої влади та підтрим-
�а їх � ви�онанні по�ладених на них
завдань.

У п�н�тах 2 та 3 статті 16 ми
можемо запропон�вати наділити
більшими повноваженнями �олов�
державної адміністрації, замість
нечіт�о�о за�ально�о п�н�т� статті
22, частина 2: �олова має влад� над
�сіма територіальними ор�анами
центральних ор�анів ви�онавчої
влади з метою забезпечення єдності
� ви�онанні Державної політи�и;
та�ож �олова повинен мати ви�люч-
не право отрим�вати повноваження
від міністрів; �олова повинен мати
фінансові повноваженням щодо �сіх
місцевих підрозділів міністерств;
�олова повинен мати за�альні повно-
важення щодо �ерівництва право-
охоронними ор�анами (особливо з
е�оло�ічних і е�ономічних питань).

Нарешті, інший рез�льтат повно-
важень, що випливають із столичних
ф�н�цій, є Генеральний план міста
Києва та зміни до ньо�о, я�і повинні

б�ти затверджені Кабінетом
Міністрів У�раїни після їх �хвалення
місь�ою радою (пара�раф 3). Це є
обмеженням прав ор�анів місцево�о
самовряд�вання міста Києва в
питаннях містоплан�вання в порів-
нянні з іншими містами. Проте, та�ий
�онтроль з бо�� центрально�о �ряд�
над містоплан�ванням � столиці не є
винят�овим, ос�іль�и не лише місцеві
інтереси, а й національні мож�ть
б�ти під за�розою. Напри�лад,
рішення щодо план�вання, необхідні
для проведення Олімпійсь�их і�ор в
Лондоні переб�вають під прямим
�онтролем �олови �рядово�о офіс�
для ре�іон� Лондона і державно�о
се�ретаря; � Франції за�он 1995 р.
наділив ре�іональні ради повнова-
женням з питань �енерально�о пла-
н�вання ре�іон�, я�ий має затверд-
ж�ватися �рядовим де�ретом, але
�ряд не затвердив �енеральн� схем�
план�вання, схвален� ре�іональною
радою � вересні 2008 р. 

На завершення, столичні ф�н�ції
передбачають співпрацю ор�анів
місцево�о самовряд�вання і
Київсь�ої місь�ої державної адмініст-
рації, але вони не спричиняють
с�ттєво�о обмеження прав ор�анів
місцево�о самовряд�вання міста
Києва, я�і, навпа�и, розширюються.

В) Розподіл повноважень
між містом та районами � місті

У чинном� За�оні про місто Київ
немає нія�о�о правово�о визначення
повноважень районних � місті Києві
рад. 

До �омпетенції районних � місті
Києві рад (стаття 14) входить вели�а
частина �ом�нальних посл��: в
основном� це питання за�альної
середньої освіти, за�ладів первинної
охорони здоров'я, соціальної допо-
мо�и, в том� числі �правління соці-
альним житлом; озеленення та бла-
�о�строю території, ор�анізації місць
відпочин��, і де�іль�а ре��ляторних
ф�н�цій щодо б�дівництва та роз-
вит�� територій. Ця сфера �омпетен-
ції поширюється і на інші питання,

визначені місь�ою радою з достатні-
ми рес�рсами. До повноважень місь-
�ої  ради (стаття 15) належать �ом�-
нальні посл��и, призначені для
спеціальних бенефіціарів, �ом�наль-
ні посл��и, �тримання дорі� і в�лиць,
дозволи на план�вання та б�дівницт-
во, е�ономічний розвито�, спортив-
на та  ��льт�рна інфрастр��т�ра,
пожежна сл�жба, �тилізація відхо-
дів. Проте місь�а  рада має виріш�-
вати  інші питання, що входять до її
�омпетенції та за�ріплені іншими
за�онодавчими а�тами. 

Бажано надати більшої �н�ч�ості
місь�ій раді з метою забезпечення
розподіл� ф�н�цій без прив’яз�и до
�хвалення Парламентом За�он�,
я�ий є предметом політичної за�рози. 

Крім то�о, в за�онопрое�ті немає
положень про співпрацю між місь�ою
радою і районними � місті радами:
вибори в ради проходять о�ремо,
ви�онавчі ор�ани та�ож є незалеж-
ними один від одно�о, ми не знайшли
в за�онопрое�ті жодних положень
щодо �онс�льтативних процед�р,
о�рім пропозицій районних рад до
�енеральної схеми план�вання, я�ий
приймається місь�ою радою; в за�о-
нопрое�ті не зазначено ні про �омі-
тети, ні про фор�ми для вирішення
або �ре��лювання спірних питань
щодо місь�ої політи�и. Немає жодних
процед�р зал�чення районних � місті
рад до процес� розроблення місь�о-
�о бюджет�. 

Та�им чином, ми пропон�ємо
додати положення � цьом� напрям��.
Напри�лад: �омітет �олів районів �
місті під �олов�ванням мера міста;
процед�ра пропозицій районних �
місті рад до місь�их рад щодо під�о-
тов�и бюджет�; можливість форм�-
вання �омісії місь�их рад в�лючаючи
членів районних � місті рад, та в�лю-
чення членів місь�их рад дано�о ра-
йон� � місті до с�лад� �омісій район-
них � місті рад.

Г) Співробітництво із с�сідні-
ми місцевими �рядами

У статті 33 йде мова про співро-
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бітництво між містом Києвом та ор�а-
нами місцево�о самовряд�вання і
державною адміністрацією Київсь�ої
області з метою реалізації ф�н�цій
столиці. 

Запропоноване співробітництво
с�ладається з двох частин. Перша
поля�ає � забезпеченні інстит�цій
Київсь�ої області необхідними примі-
щеннями � місті Києві, та зал�ченні їх
до реалізації спільних про�рам, я�і є
ці�авими для них (�ом�ні�ації, захист
нав�олишньо�о середовища, розви-
то� тр�дових рес�рсів…). Др��а
в�лючає підтрим��, я�� мають забез-
печити ор�ани місцево�о самовряд�-
вання та державна адміністрація
Київсь�ої області з метою реалізації
ф�н�цій столиці: про�рами земельно-
�о розвит��, необхідно�о для міста
Києва, по�ращення транспортної
системи, забезпечення примісь�ими
ре��люваннями, захист нав�олишнь-
о�о середовища, забезпечення міста
прод��тами харч�вання, і, я�що
необхідно, зміна �ордонів, щоб
задовольнити потреб� міста Київ �
розширенні.

ІII. На�ляд за за�онністю
а�тів ор�анів місцево�о само-
вряд�вання

За�онопрое�т детально подає
порядо� затвердження за�онодавчих
а�тів ор�анів та обраних осіб міста
Києва та районів � місті, а особливо,
що стос�ється процед�ри на�лядово-
�о поряд�� � статтях 12, 13 та 23. У
чинном� за�оні про місто Київ немає
жодно�о положення про с�ть цьо�о
питання, тоді я� порядо� на�ляд� ви-
�ладено � за�альних положеннях
Констит�ції та за�он� від 1997 ро��.

A) Оприлюднення заоно-
давчих атів ор�анів місцевої
влади

Відповідно до статті 12, ре��лятор-
ні а�ти ор�анів чи обраних осіб міста
та районів міста набирають чинності
з момент� оп�блі��вання одночасно
після їх роз�ляд� �оловою місь�ої
державної адміністрації та місцево�о

підрозділ� Міністерства юстиції для
проведення державної реєстрації.
Відповідно до статті 13, реєстрація
має повідомний хара�тер.

Ці положення є недостатніми. 
По-перше, вони поширюються

лише на ре��ляторні а�ти; немає
жодно�о положення щодо та�их
адміністративних а�тів, я� ліцензії,
дозволи на б�дівництво, призначен-
ня відстав�и державних сл�жбовців,
а особливо та�их, я�і та�ож пор�-
ш�ють за�онність. 

По-др��е, п�блі�ація не оформ-
лена. За�онопрое�т повинен б�ти
доопрацьованим � цьом� питанні для
то�о, щоб �арант�вати дост�п меш-
�анцям до ре��ляторних а�тів місце-
во�о хара�тер�. Особливо для та�о-
�о міста я� Київ, має б�ти офіційний
бюлетень для офіційно�о оприлюд-
нення, � паперовом� та еле�тронно-
м� виданнях, хоча б посилання в
щоденних �азетах про п�блі�ацію
ре��ляторних а�тів.

Нарешті, державна реєстрація
ре��ляторних а�тів ор�анів та обра-
них осіб, я�а проводиться місцевим
підрозділом Міністерства юстиції не
може мати повідомно�о хара�тер�.
Це більше є юридичною ф�н�цією
для �арантії за�онності та автентич-
ності до��мента. 

Б)  Процед�ра на�ляд�
Передача ре��ляторно�о а�та для

роз�ляд� місцевом� підрозділ� �
десятиденний стро� є перевір�ою
йо�о за�онності (стаття 13, частина
5). Місцевий підрозділ Міністерства
юстиції повинен повідомити місцеві
ор�ани влади та �олов� державної
адміністрації про рез�льтати цієї
перевір�и. 

У той самий час �олова державної
адміністрації протя�ом 15 днів з
момент� отримання з�адано�о ре��-
ляторно�о а�та має право з�пинити
дію а�та, я�ий він вважає неза�он-
ним, � цьом� випад�� він зобов’яза-
ний одночасно зверн�тися до с�д�
для визнання йо�о неза�онним . 

Одна� на�лядова ф�н�ція �олови

державної адміністрації тл�мачиться
іна�ше статтею 23. Та�, на�лядова
ф�н�ція реаліз�ється не лише стосов-
но ре��ляторних а�тів, але й стосов-
но адміністративних а�тів. 

В цілом� ми вважаємо,  що на�лядо-
ві процед�ри мають б�ти пере�лян�ті. 

По-перше, на�ляд повинен охоп-
лювати ре��ляторні та адміністратив-
ні а�ти, а не тіль�и ре��ляторні. З
метою зменшення обся�� адміністра-
тивних а�тів, що передаються на е�с-
пертиз� та задля то�о, щоб сфо��с�-
вати на�ляд над найбільш важливими
а�тами, за�онопрое�т має в�лючати
перелі� а�тів, над я�ими в обов’яз�о-
вом� поряд�� здійснюється на�ляд, я�
це, напри�лад, передбачено фран-
ц�зь�им за�онодавством. 

По-др��е, не є необхідним про-
ведення подвійно�о �онтролю.
За�оном має б�ти визначено ор�ан,
що здійснює на�ляд: �олова держав-
ної адміністрації (я�, напри�лад,
франц�зь�ий префе�т), місцевий під-
розділ Міністерства юстиції або про-
��рат�ри (я�, напри�лад, � Російсь�ій
Федерації). Вибір має залежати від
то�о, я�ий ор�ан має найбільш� спро-
можність для повноцінно�о ви�онання
на�ляд�. 

По-третє, я�що перева�а відда-
ється �повноваженню �олови дер-
жавної адміністрації або місцево�о
підрозділ� Міністерства юстиції на
ви�онання на�лядової ф�н�ції, то
За�он має передбачати звернення
�олови державної адміністрації (або
місцево�о підрозділ� Міністерства
юстиції) до про��рат�ри, де мають
б�ти проведені процед�ри. 

По-четверте, є �оре�тно залиши-
ти за с�дом право винесення остаточ-
но�о рішення щодо за�онності а�та. У
та�ом� випад�� с�д має б�ти �повно-
важений с�асов�вати а�т, а не тіль�и
заявляти про йо�о неза�онність та
передавати йо�о для с�ас�вання від-
повідном� ор�ан�, що створює сит�а-
цію юридичної невизначеності. 

25 серпня 2009 ро�
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Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами
( Констит�ція У�раїни. Стаття 38 )

«Інстит�том �ромадянсь�о�о с�с-
пільства» за фінансової підтрим�и
Фонд� Чарльза Стюарта Мотта
б�ло проведено моніторин� веб-сай-
тів ор�анів місцево�о самовряд�ван-
ня з метою оцін�и п�блічності, від-
�ритості та за�онності їх діяльності,
�орисності для �ромадян.

В рам�ах моніторин�� на основі
положень За�он� У�раїни «Про міс-
цеве самовряд�вання в У�раїні» та
Постанови КМ  У�раїни «Про поря-
до� оприлюднення � мережі Інтернет
інформації про діяльність ор�анів
ви�онавчої влади» від 4 січня 2002
ро�� № 3 розроблено �ритерії оцін-
�и інформації й до��ментів, я�і
мають б�ти розміщені на веб-сайтах
ор�анів місцево�о самовряд�вання.
До основних вимо� �війшли:

● наявність обов’яз�ової за�аль-
ної інформації;
● наявність обов’яз�ової до��-
ментації;
● наявність додат�ової інформа-
ції;
● наявність мережевих ф�н�цій;
● технічні вимо�и.

Головними інди�аторами оцін�и
б�ли обрані параметри: наявність на
сайтах �оловних до��ментів, я�і
визначають розвито� міста чи ре�іо-
н�, по�азни�ів діяльності ор�анів міс-
цевої влади, �сіх рішень рад та про-
е�тів рішень, я�і виносяться на
роз�ляд чер�ових сесій.

Першими об’є�тами моніторин��
стали всі сайти обласних рад. За
даними на �інець 2008 ро��, �
Інтернет-просторі знайдено 21 сайт
реально існ�ючих самостійних офі-
ційних представництв обласних рад,
3 сайти не вдалося виявити. За дани-
ми на �інець 2009 ро��, з відс�тніх
до цьо�о з’явився тіль�и один (сайт
Кірово�радсь�ої обласної ради),
сайти Київсь�ої та Ми�олаївсь�ої
обласних рад відс�тні досі.  

Більш до�ладніше з методи�ою та
рез�льтатами моніторин�� сайтів
обласних рад можна ознайомитись
на сайті Інстит�т� �ромадянсь�о�о
с�спільства за адресою

www.csi.org.ua 

(в розділі «Бібліоте�а» розміщено �
форматі PDF «Звіт за рез�льтатами
проведено�о моніторин�� офіційних
представництв обласних рад в мере-
жі Інтернет»).

По перше, на що слід зверн�ти
�ва�� – це стан нормативно-право-
во�о ре��лювання відносно інформ�-
вання �ромадсь�ості ор�анами місце-
во�о самовряд�вання в мережі
Інтернет. Встановлено, що на за�о-
нодавчом� рівні відс�тні єдині стан-
дарти інформ�вання на офіційних
представництвах в мережі Інтернет
про діяльність ор�анів місцево�о
самовряд�вання. Чинне за�онодав-
ство лише в дея�их випад�ах безпо-
середньо зобов’яз�є місцеві ор�ани
влади оприлюднювати в Інтернеті
власні нормативно-правові а�ти, та
інш� інформацію щодо їх діяльності.
Виходячи з цьо�о, ор�ани місцево�о
самовряд�вання здійснюють опри-
люднення інформації в обсязі та �
спосіб, що визначається �ожною
�ромадою на власний розс�д. На
пра�тиці вини�ає проблема нена-
лежно�о інформ�вання �ромадсь�о-
сті про діяльність ор�анів місцево�о
самовряд�вання на відповідних офі-
ційних сайтах.

Я� по�аз�ють рез�льтати моніто-
рин��, необхідна інформація про
діяльність обласних рад та до��мен-
ти, я�і стос�ються їх роботи, або зов-
сім відс�тні на офіційних сайтах, або
мають �с�ладнений дост�п. До то�о
ж сайти д�же відрізняються один від
одно�о стр��т�рою розміщення
інформації, що та�ож �с�ладнює
пош�� подібної інформації на різних
Інтернет-представництвах. Все це
обмеж�є дост�п зовнішньо�о �ори-
ст�вача до інформації про робот�
ор�анів місцево�о самовряд�вання.

Висново 1. Необхідно на за�о-
нодавчом� рівні визначити стандарт-
ний перелі� інформації, що підля�ає
обов’яз�овом� оприлюдненню для
ор�анів місцево�о самовряд�вання на
офіційних Інтернет представництвах.

Слід зверн�ти �ва�� на забезпе-
чення сайтами зворотно�о зв’яз��.
Де�оли важ�о або неможливо знай-
ти адрес� для лист�вання та теле-

фон. На жаль не всі сайти мають
діюч� еле�трон� адрес�. Тіль�и на
половині з них забезпечено
еле�тронн� приймальню запитань та
звернень �ромадян і тіль�и на п’яти
сайтах існ�ють фор�ми.

Висново 2. Адрес� для лист�-
вання та телефон зв’яз�� самої облас-
ної ради бажано розміщ�вати на
�оловній сторінці, напри�лад, напри-
�інці сторін�и, я� це зроблено на дея-
�их сайтах, щоб її можна б�ло
побачити одраз� під час першо�о
завантаження сайта. Та�ож необхідно
впровадити на офіційних представ-
ництвах всі можливі інстр�менти зво-
ротно�о зв’яз�� з �орист�вачами:
діюч� еле�тронн� адрес�, еле�тронн�
приймальню звернень �ромадян,
еле�тронн� приймальню запитань
�ромадян, діючі �онференції та фор�-
ми.

Основна проблема інформацій-
ної від�ритості сайтів ор�анів місце-
во�о самовряд�вання пов’язана з
р�бри�ою «Наявність обов’яз�ової
до��ментації». Відсото� розміщення
обов’яз�ової до��ментації д�же
малий (типовим є розміщення лише
10 із 32 зазначених � Методиці
обов’яз�ових до��ментів). Офіційні
до��менти часто розміщ�ють та�, що
їх важ�о знайти під час першо�о
завантаження сайта. На жаль, �
більшості випад�ів для то�о, щоб
знайти офіційні до��менти, необхід-
но методично пере�лядати дов�ий
списо� рішень ради. Часто напри�ін-
ці те�ст� рішення можна знайти
посилання, я�е дозволяє від�ривати
та пере�лядати різні до��менти. Та�е
розміщення до��ментації на сайті
незр�чне, �с�ладнює пош�� та
потреб�є ба�ато час� �орист�вача
при �орист�ванні.

Зовсім не розміщ�ють та�і до��-
менти, я� «Правила заб�дови та
бла�о�строю населених п�н�тів
області», «Схеми план�вання тери-
торій», «О�олошення про земельні
а��ціони та �он��рси», «Рез�льтати
земельних а��ціонів та �он��рсів».
Та�ий підхід істотно збільш�є �ор�п-
ційні ризи�и. Та�ож на сайтах відс�т-
ні: звіти щодо ви�онання ре�іональ-

ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ САЙТІВ

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ



20

№ 22, листопад 2009 ро��

Віддр��овано: ТОВ "ІКЦ Леста",
на�лад 500 прим.

Видано за підтрим�и Міжнародно�о фонд� „Відродження“.

По�ляди, ви�ладені т�т, належать авторам цієї роботи і не мож�ть ні за я�их обставин
вважатися та�ими, що виражають офіційн� точ�� зор� Міжнародно�о фонд� „Відродження“.

них та державних про�рам, звіти
деп�татів, звіти �омісій, прото�оли та
стено�рами засідань, прое�ти
рішень. Не приділяють �ва�� і до��-
ментам, я�і відносяться до роботи
�омісій.

Висново 3. Щоб по�ращити
дост�п до та�ої інформації, необхід-
но створювати о�ремі р�бри�и для
обов’яз�ової до��ментації на �олов-
ній сторінці сайтів. Особливо ретель-
но потрібно форм�вати стр��т�р�
сайта та способи розміщення інфор-

мації. Проблеми пош��� до��ментів
можна вирішити шляхом ви�ористан-
ня о�ремої пош��ової системи саме
для до��ментів. Необхідно забез-
печити єдиний формат пере�ляд�
до��ментації та можливість їх с�ач�-
вання та др���вання. Та�ож на за�о-
нодавчом� рівні необхідно визначи-
ти перелі� до��ментів, розміщення
я�их є обов’яз�овим.

Оцінюючи за�альні рез�льтати моні-
торин��, можна ствердж�вати, що офі-
ційні Інтернет-представництва облас-
них рад потреб�ють вдос�оналення та

модернізації насамперед в напрям�ах: 
● збільшення �іль�ості за�альної
обов’яз�ової інформації;
● оприлюднення до��ментів, я�і
стос�ються роботи рад;
● створення єдиної �ніфі�ованої
системи подачі інформації для
посилення її від�ритості для пере-
січно�о �орист�вача.

Сер�ій Корчинсьий
Інформаційний менеджер

проет�

Підс�м�овий ре�іональний звіт за рез�льтатами діяльності прое�т� «ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЗОРИХ ТА ВІЛЬНИХ ВІД КОРУПЦІЇ ПРОЦЕДУР ЗАБУДОВИ» � м. Хмельниць�ом�.

Автор: О. Вр�блевсьий

У �низі відображено методоло�ію прое�тної діяльності та дося�н�ті рез�льтати, що дає можливість з’яс�вати
а�т�альність дослідж�ваних питань та можливі шляхи вирішення пор�шеної проблеми. Ви�ладена інформація
б�де �орисною я� для фахівців � сфері містоб�д�вання, та� і для тих, хто ці�авиться питаннями містоб�д�вання,
йо�о с�часним станом та шляхами �дос�оналення з точ�и зор� інтересів �ромадсь�ості.

З ІСТОРІЇ РЕФОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ, 1907-2009
ро�и.

Автори: А. Тач�; Р. Тач�; Ю. Ган�ща.

Кни�а містить �орот�ий аналіз історії змін � системі адміністративно-територіально�о �строю ��раїнсь�их
територій від час� реформ П. Столипіна і до наших днів. Т�т проаналізовано низ�� нормативних а�тів з цьо�о
питання період� УНР, УСРР, УРСР та незалежної У�раїни та зроблено спроб� оцінити їх � �онте�сті �он�ретно�о
історично�о час�. Кни�а містить інформацію про спроби започат��вання реформи адміністративно-територіаль-
но�о �строю в У�раїні в 2005 році та аналіз причин невдачі цих спроб, а та�ож інформацію про нові �онцепт�-
альні розроб�и з цьо�о питання, здійснені Міністерством ре�іонально�о розвит�� та б�дівництва У�раїни за �ча-
стю е�спертів Інстит�т� �ромадянсь�о�о с�спільства, інших �ромадсь�их ор�анізацій та на��овців.

Розраховано на працівни�ів місцевих державних адміністрацій, ор�анів місцево�о самовряд�вання, деп�татів
місцевих рад, політи�ів, ст�дентів.

Звіт за рез�льтатами проведено�о моніторин�� офіційних представництв обласних рад в
мережі інтернет

Автор: С. Корчинсьий

Видання містит, насамперед рез�льтати моніторін�� рівня інформаційної від�ритості сайтів обласних рад та
оцін�� їх наповненості. Та�ож надано ре�омендації щодо по�ращення сайтів обласних рад. Видання б�де
�орисним �ерівни�ам ор�анів місцево�о самовряд�вання, е�спертам з питань інформаційної політи�и, а�тиві-
стам �ромадсь�их ор�анізацій.

РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В
УКРАЇНІ:

прое�ти нормативно-правових а�тів
Автор: О. Вр�блевсьий

Видання містить прое�ти нормативно-правових а�тів щодо реформ�вання територіально�о �строю та місце-
во�о самовряд�вання в У�раїні. Розраховане на широ�е �оло читачів.

ДЛЯ ВАШОЇ БІБЛОТЕКИ Інстит�т �ромадянсь�о�о с�пільства пропон�є нові видання

Деяі видання можливо безоштовно отримати в нашом� офісі.
Тести видань поміщені на сайті Інстит�т� �ромадянсьо�о с�спільства

www.csi.org.ua.


