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01.08.14 
Пояснювальна записка 

до обговорення проекту нової редакції Закону «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 
Загальні зауваження 

Проект Закону «Про місцеве самоврядування» є новою редакцією Закону 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

Проект розроблено на основі ухваленої 01.02.2014 року «Концепції 
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади», далі 
Концепція. 

В проекті реалізуються підходи щодо системи органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади, яка випливає із проекту змін до 
Конституції України, що була розроблена групою українських та польських 
експертів в квітні 20014 року при Мінрегіоні, без подальших змін, внесених до 
цього тексту на різних етапах різними суб‘єктами. Проект змін до Конституції 
на основі якого розроблено проект цього закону додається. 

Над законопроектом працювали українські та польські експерти протягом 
червня-липня 2014 року. 

В основу проекту покладено напрацювання щодо реформи місцевого 
самоврядування, що були здійснені впродовж 2008-2010 років. 
 

Особливості концепції законопроекту 
 
Проект Закону «Про місцеве самоврядування» в редакції 2014-07-31 
побудовано на такій концепції організації системи публічної влади в 
територіях: 

1. Єдиним суб‘єктом місцевого самоврядування в Україні є територіальна 
громада, яка у розумінні цього закону являє собою сукупність жителів поселень 
первинної ланки адміністративно-територіального устрою – громади. Відтак у 
розумінні цього закону – громада це люди з відповідною територією. 

2. На рівні громади, яка за проектом має правосуб‘єктність, створюються 
органи місцевого самоврядування – рада, виконком, голова громади. 

3. На рівні районів та областей існують органи самоврядування – відповідні 
ради та їх виконкоми. Проте ці органи не є результатом самоврядування району 
чи області. Ради – представляють спільні інтереси громад відповідно району та 
області, при регулюванні питань, які відповідно до принципу субсидіарності не 
можуть бети реалізованими на рівні громад. 

4. Розмежування компетенції у законопроекті зроблено власне між трьома 
рівнями: громада, район та область. В межах кожного рівня означено 
розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування, що діють 
на цих рівнях АТУ. 

5. Місцеве самоврядування, відповідно до цього проекту, має визначену 
територіальну основу – всю територію відповідної адміністративно-
територіальної одиниці, визначену компетенцію, принципи забезпечення 
ресурсами, а також види відповідальності перед жителями громад та державою. 
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Окремі новели, що потребують додаткового обговорення 
 
В законопроекті застосовано деякі юридичні конструкції, які є новелами для 

українського права, але які або прямо випливають з Європейської хартії 
місцевого самоврядування або базуються на кращому європейському досвіді. 

 
1. Надання громаді статусу юридичної особи. 
 
В українській юридичній традиції досі на рівні громад право юридичної 

особи належало відповідній раді, такий статус мав і виконавчий орган і навіть 
частина його управлінь. Насправді, в європейському розумінні, оскільки 
суб‘єктом місцевого самоврядування є «територіальна спільнота», то саме вона 
логічно має бути юридичною особою, так би мовити «первинною», яка 
з‘являється по праву, закріпленому у Конституції та законах, або створюється, 
знову ж таки на підставі закону і не потребує окремого акту, що фіксує таке 
створення. Відповідно до цієї логіки, саме «громада» є тим «вищим» органом 
юридичної особи, який шляхом виборів формує інші органи –раду, голову 
громади. 

Далі, власне інші юридичні особи публічного права можуть створюватись, 
так само, як це відбувається дотепер. 
Аналогічно варто підійти і до районного та обласного рівня, як це прийнято 
наприклад у Польщі, але це потребує можливо додаткового вивчення ризиків. 
 

2. Включення до закону правових норм, що сьогодні визначені у інших 
законах.  

 
    Оскільки цей закон має бути основним для органів місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад, у ньому передбачено низку статей, 
що стосуються правового регулювання статусу депутатів місцевих рад та їх 
діяльності.  

Підлягає додатковому обговоренню можливість/обґрунтованість включення 
до цього закону питань правового регулювання органів територіальної 
самоорганізації населення. 

 
3. Державна реєстрація актів органів місцевого самоврядування та 

державний нагляд над законністю 
 
В цьому законопроекті пропонуються запровадити декілька нових 

механізмів, що стосуються відкритості та доступності актів ОМС – 
встановлюються мінімальні вимоги до інтернет-ресурсів та видання 
інформаційного бюлетеню. Також пропонується ввести державну реєстрацію 
нормативних актів місцевого самоврядування. Ця новела з одного боку суттєво 
посилює захист громадян від можливого приховування інформації, зміни 
ухвалених актів(наприклад ухвалення рішень щодо генплану, зміни паркових 
зон і т.п.), а з іншого додає певних складнощів для місцевого самоврядування. 
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Також принципово новим є запровадження державного нагляду над 
законністю актів місцевого самоврядування, який має здійснюватись головами 
місцевих державних адміністрацій. 
 

Набуття чинності закону 
 
Оскільки нова редакція закону про місцеве самоврядування передбачає дуже 

серйозні зміни усієї системи публічної влади на різних рівнях адміністративно-
територіального устрою, введення в дію закону має бути синхронізоване із 
різними іншими елементами реформи децентралізації влади. 

Для утворення нових органів місцевого самоврядування, під повноваження 
визначені цим законом, потрібно визначити територіальну основу цих органів – 
утворити адміністративно-територіальні одиниці: громади та райони. 

Вимоги до таких адміністративно-територіальних одиниць та порядок їх 
утворення визначатиме закон про адміністративно-територіальний устрій 
України. 

Взаємодія органів місцевого самоврядування з відповідними головами 
місцевих державних адміністрацій передбачає, що має бути проведена реформа 
місцевих державних адміністрацій… 

Саме тому у цьому законопроекті передбачено, що набуття чинності закону 
має відбуватись відповідно до закону, який має бути ухвалено для синхронізації 
всіх елементів реформи. 
 

Це перша редакція законопроекту, яка потребує більш широкого 
експертного обговорення та уточнення норм за результатами такого 
обговорення. 

 
Пропозиції, зауваження та коментарі можна надсилати на адреси: b_nina@ukr.net , 
taf58@ukr.net  
 
Анатолій Ткачук 
01.08.14 

https://mail.ukr.net/classic
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