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Тема: Основи адміністративного права і місцевого самоврядування 

1. Поняття «адміністративне право» та його джерела. 

2. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність. 

3. Поняття «місцеве самоврядування» та його ознаки. 

4. Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування. 
Самостійна робота 

1. Гарантії місцевого самоврядування.  

2. Особливості здійснення місцевого самоврядування в м. Києві 

1.Поняття «адміністративне право» та його джерела. 

Усі галузі права відрізняються одна від одної за своїм соціальним призначенням, предметом і 

методом правового регулювання. 

Адміністративне право – це галузь права, що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави 

суспільні відносини управлінського характеру, які складаються у сфері розпорядчої та виконавчої 

діяльності органів виконавчої влади, внутрішньо організаційній діяльності інших державних органів, а 

також у процесі здійснення недержавними інституціями (наприклад, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями) зовнішніх юридично-владних повноважень. 

Норми адміністративного права регулюють досить широке коло публічних відносин. До них 

належать: усі сфери державного чи громадського життя; діяльність структур виконавчої влади і 

місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій; поведінка 

людини у громадських місцях, на транспорті, службові відносини; відносини між громадянами та 

органами державної влади, її політичною системою в цілому тощо. 

Адміністративному праву належить особлива роль у механізмі правового регулювання 

управлінських відносин. Його норми спрямовані на організацію, упорядкування та вдосконалення 

суспільних відносин в усіх сферах життя. Його нормами забезпечується охорона і державний примус у 

забезпеченні реалізації норм права інших галузей державної влади в усіх її проявах. 

Отже, соціальне призначення адміністративного права дістає вияв у визнанні управлінських 

інтересів соціальної спільноти публічними. 

Предметом правового регулювання адміністративного права є відносини, що мають управлінський, 

організуючий характер — діяльність у сфері управління, спільні ознаки та врегульовані відповідними 

адміністративно-правовими нормами. До них належать відносини, які: 

1) складаються у процесі державного управління з реалізації публічних інтересів, переважно у сфері 

виконавчо-розпорядчої діяльності; 

2) виникають у процесі законодавчої діяльності щодо організації роботи Апарату Верховної Ради 

України та її допоміжних служб, а також при здійсненні правосуддя — стосовно організації роботи і 

функціонування всіх ланок судів, Державної судової адміністрації України; 

3) виникають при делегуванні повноважень на виконання завдань і функцій держави органам 

місцевого самоврядування, органам самоорганізації населення, громадським формуванням, 

адміністрації і власникам державних і недержавних підприємств, закладів, установ тощо, наприклад 

надання власнику підприємства права складати протоколи про адміністративне правопорушення щодо 

викрадення чужого майна; 

4) виникають у зв'язку з вчиненням особою адміністративного правопорушення і притягненням 

винних до адміністративної відповідальності; 

5) складаються при наданні адміністративних послуг, укладенні адміністративних договорів, 

непрямому втручанні в господарську діяльність шляхом гнучкого регулювання економічної сфери 

засобами реєстрації, дозволу, ліцензування, сертифікації, стандартизації, здійснення податкової і 

кредитної політики тощо. 

Норми адміністративного права регулюють суспільні відносини що 

до: порядку формування, реорганізації, ліквідації органів управління; установлення прав і обов'язків 

громадян, закріплення правового статусу громадських і політичних організацій (обов'язковість їх 

реєстрації) і здійснення впливу на громадське управління (визначення повноважень зборів трудових 

колективів, представництва в державних органах тощо). 
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Таким чином, предметом адміністративного права є сукупність правових відносин, що складаються 

у сфері (публічного) державного управління у зв'язку з виконавчою та розпорядчою діяльністю. 

Під джерелом адміністративного права розуміють зовнішню форму  вираження його норм. 

Адміністративно-правові норми містяться в різноманітних за юридичною силою, суб'єктами 

видання, цільовою спрямованістю нормативних актах, які можна систематизувати за певними 

групами. 

1. Конституція України як Основний Закон. 

2. Нормативні акти органу законодавчої влади: 

а) закони України; 

б) кодифіковані акти (закони), що містять норми управлінського характеру (кодекси, 

положення, статути); 

в) постанови Верховної Ради України, що містять адміністративно-правові норми. 

3. Укази і розпорядження Президента України. 

4. Нормативні акти, що приймаються органами виконавчої владі 

а) постанови і нормативні розпорядження Кабінету Міністрів України; 

б) положення, статути, правила, інструкції, інші акти, затверджені Кабінетом Міністрів 

України; 

в) нормативні накази, інструкції, правила, стандарти, порядок, затверджені керівниками 

центральних органів виконавчої влади; 

г) нормативні акти урядових органів управління (наприклад Адміністрації залізниць України, 

Департаменту з контролю за обігом наркотичних засобів в Україні тощо); 

ґ) розпорядження голів місцевих (районних, обласних) державних адміністрацій та нормативні 

акти керівників підрозділів державних адміністрацій; 

д) нормативні накази керівників державних підприємств, устане 

організацій у межах сфери діяльності. 

5. Нормативні акти місцевих рад, їх виконавчих органів. 

6. Міжнародно-правові акти і міжурядові угоди України, ратифіковані та визнані державою. 

2.Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність. 

Загальне поняття адміністративного правопорушення визначається у КУпАП, який прийнятий 7 

грудня 1984р. і введений в дію з 1 червня 1985р., зокрема у ст. 9 КУпАП: «Адміністративним 

правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи 

бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність». За 

змістом цього визначення можна виділити такі ознаки адміністративного правопорушення: 

1) це виключно діяння, тобто дія, яку вчинила особа, чи бездіяльність, коли особа зобов'язана була 

вчинити певну дію, але не вчинила її. Ніякі думки, бажання, інші психічні вияви не можуть бути 

ознакою адміністративного правопорушення; 

2) протиправність, яка дістає вияв у тому, що особа здійснює заборонену законодавством дію або не 

здійснює тих дій, які необхідно здійснювати. Протиправність відокремлює адміністративні проступки 

від інших проступків, на які законодавством не встановлено будь-яких заборон; 

3) винність, яка дістає вияв у власному ставленні особи до свого діяння і його наслідків. 

Законодавець вказує на форми вини, які мають юридичне значення при кваліфікації проступку та 

призначенні заходу стягнення. Це умисел або необережність; 

4) адміністративна караність, яка виражається у призначенні заходу стягнення, передбаченого 

законом, за вчинення конкретного правопорушення; 

5) об'єкт посягання, на який спрямоване протиправне діяння, тобто Дії, що посягають на державний 

чи громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління; 

6)  антигромадська спрямованість, яка характеризується ступенем суспільної небезпечності. 

Вказані ознаки адміністративного правопорушення (проступку) в сукупності визначають наявність 

адміністративного правопорушення (проступку), спонукають уповноважені на те органи до вчинення 

відповідних процесуальних дій — складання протоколів про адміністративне затримання, особистий огляд, 

огляд речей, вилучення речей і документів. Вони є фактичною підставою для притягнення 

правопорушника до адміністративної відповідальності. 
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Правопорушення відрізняються одне від одного за своєю спрямованістю, способом, метою 

вчинення та колом осіб, які вчинили правопорушення, іншими відмінностями, які в сукупності 

складають специфічні ознаки кожного правопорушення, їх об'єктивну і суб'єктивну сторони. 

До складу адміністративного правопорушення входять такі елементи: об'єкт; об'єктивна сторона; 

суб'єкт; суб'єктивна сторона. 

Об'єкт адміністративного правопорушення — це те, на що спрямовано посягання. Насамперед це 

суспільні відносини, що врегульовані нормами права та охороняються санкціями норм 

адміністративної відповідальності, і яким правопорушення заподіює шкоду або створює загрозу 

заподіяння такої шкоди. 

Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення — це протиправні діяння (дії чи 

бездіяльність), їх шкідливі наслідки, причинний зв'язок між діяннями й наслідками, місце, час, розмір 

шкоди (вартість, вага, обсяг), спосіб, знаряддя та інші ознаки вчинення правопорушення, визначені 

законом. 

Суб'єкт адміністративного правопорушення — це фізична особа (громадяни, посадові особи), яка 

досягла на момент вчинення правопорушення шістнадцятирічного віку. 

Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення характеризується психічним ставленням 

суб'єкта до вчиненого протиправного діяння. Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним 

правопорушенням визнається винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність. Отже, відсутність 

у діянні вини свідчить про відсутність складу правопорушення взагалі. Ознаками суб'єктивної сторони 

є вина, мотив і мета. Вина — це основна і обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Під виною 

розуміють свідоме негативне ставлення правопорушника до інтересів громадян, держави і суспільства в 

цілому. Вина може бути у двох формах — умислу або необережності. 

1) Мотив вчинення правопорушення — це усвідомлене особою, під впливом настрою, емоції, 

переживання, внутрішнє спонукання правопорушника до вчинення проступку. 

Мета — це наслідки, результат, якого прагне досягти особа при вчиненні правопорушення 

(наприклад, незаконна торговельна діяльність з метою одержання неконтрольованого державою 

прибутку). 

Таким чином, сукупність усіх ознак правопорушення та структури складу правопорушення 

характеризує зміст адміністративного правопорушення, яке є підставою для притягнення особи до 

адміністративної відповідальності. 

Залежно від об'єкта посягання визначають такі види адміністративних правопорушень: 

1) правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення; 

2) правопорушення, що посягають на власність; 

3) правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони 

пам'яток історії та культури; 

4) в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів; 

5) правопорушення у сільському господарстві; 

6) правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку; 

7) правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та 

благоустрою; 

8) правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і 

підприємницької діяльності; 

9) правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації; 

10) правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку; 

11) правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління; 

12) правопорушення митних правил; 

13) правопорушення, що є корупцією. 

Адміністративна відповідальність, поряд з кримінальною, цивільно-правовою та дисциплінарною, є 

одним із видів юридичної відповідальності, яка встановлюється державою шляхом видання 

(прийняття) правових норм, що визначають підстави цієї відповідальності. 

Адміністративна відповідальність — це передбачений нормами права обов'язок громадян і 

посадових осіб дати звіт про свої винні, неправомірні дії і в належних випадках нести певні 
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позбавлення (морального, матеріального, особистого характеру) у вигляді конкретного стягнення, 

передбаченого законом. 

Підставою адміністративної відповідальності є дві обов'язкові умови: 1) наявність події 

адміністративного правопорушення; 2) наявність складу адміністративного правопорушення з усіма 

необхідними ознаками. 

Разом з тим, законодавець передбачає обставини, що виключають адміністративну відповідальність, 

— крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність — і встановлює можливість звільнення 

правопорушника від адміністративної відповідальності на розсуд особи, уповноваженої вирішувати 

справу, — це передача матеріалів справи на розгляд громадської організації, трудового колективу і 

звільнення від адміністративної відповідальності за малозначності правопорушення. 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення 

правопорушення шістнадцятирічного віку. До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які 

вчинили адміністративне правопорушення, застосовуються заходи впливу, а саме: 

1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 

2) попередження; 

3) догана або сувора догана; 

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд 

педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам — на їх прохання. 

За окремі правопорушення (придбання, зберігання, пересилання, перевезення наркотичних 

засобів, дрібне викрадення чужого майна, порушення правил дорожнього руху, дрібне хуліганство 

тощо) неповно літні несуть відповідальність на загальних підставах, але і в таких випадках до них 

можуть бути застосовані перелічені вище заходи впливу, лише за правопорушення, передбачені ст. 185 

КУпАП, — злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, 

військовослужбовця — до неповнолітніх застосовується стягнення на загальних підставах. 

До неповнолітніх не застосовується таке стягнення, як адміністративний арешт. Особливість 

адміністративної відповідальності неповнолітніх полягає у тому, що законодавець віддає перевагу 

застосуванню до них заходів виховного характеру. 

Відповідальність передбачає накладення на винних осіб певних адміністративних стягнень. 

Усі інші заходи адміністративного примусу не можуть бути віднесені до адміністративних стягнень, 

якщо вони прямо не передбачені законом і не визначені законодавцем як адміністративні стягнення. 

Адміністративна відповідальність і застосування адміністративних стягнень мають суттєві юридичні 

наслідки. По-перше, особа, піддана адміністративному стягненню, вважається протягом року такою, що 

притягалася до відповідальності; по-друге, притягнення до адміністративної відповідальності повторно 

протягом року є кваліфікуючою ознакою складу адміністративного правопорушення, а це тягне більш 

жорсткий захід стягнення; по-третє, притягнення до адміністративної відповідальності є обставиною, 

що обтяжує адміністративну відповідальність. 

Передбачені у законах, інших нормативних актах заходи адміністративного примусу у вигляді 

штрафу, санкцій, заборони громадських організацій, заборони чи припинення окремих видів 

господарської діяльності тощо не є адміністративним стягненням, якщо законодавець прямо не вказує 

на це. Перелічені заходи адміністративного примусу належать до адміністративно-господарських 

санкцій, передбачених Господарським кодексом України. 

Метою адміністративних стягнень є: 

1) спонукання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, до законослухняної 

поведінки; 

2) запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими 

особами. 

До адміністративних стягнень належать: 

1) попередження; 

2) штраф; 

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 

адміністративного правопорушення; 

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 
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адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного 

правопорушення; 

5) позбавлення спеціального права (наприклад права керування 

транспортними засобами, права полювання); 

6) виправні роботи; 

7) адміністративний арешт. 

3.Поняття «місцеве самоврядування» та його ознаки. 

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання 

у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого зна-

чення в межах Конституції і законів України. 

Порядок його реалізації визначений Конституцією і законами «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21 травня 1997 р., «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р., «Про 

статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. та «Про органи самоорганізації населення» від 11 

липня 2001 р. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі 

визначаються окремими законами України. 

Місцеве самоврядування здійснюється на принципах: народовладдя; законності; гласності; 

колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та 

матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законом; підзвітності та 

відповідальності перед територіальними громадами їх органів і посадових осіб; державної підтримки 

та судового захисту. 

Його територіальною основою є село (сільрада), селище і місто, тобто не населені пункти, а первинні 

адміністративно-територіальні одиниці, визначені територіальним устроєм України. 

Організація самоврядування в Україні ґрунтується на поєднанні загальнодержавних та місцевих 

інтересів. Найважливішими його ознаками є правова, організаційна, матеріальна та фінансова 

автономія. 

Згідно з Конституцією місцеве самоврядування може здійснюватись як безпосередньо 

територіальною громадою шляхом референдумів, зборів, сходів тощо, так і через обрані нею органи — 

сільські, селищні та міські ради, їх виконавчі органи, сільських, селищних та міських голів, а також 

районні та обласні ради, голів районних та обласних рад і виконавчий апарат районних та обласних рад. 

Місцеві ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні 

та інші органи самоорганізації населення, і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. 

Саме тому суб'єктами місцевого самоврядування є територіальні громади, тобто територіальні 

колективи громадян, які проживають на території відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць та органи місцевого самоврядування. 

Формами безпосереднього волевиявлення територіальних колективів громадян є: 

— місцеві референдуми, предметом яких може бути будь-яке питання, що належить до відання 

місцевого самоврядування; 

— місцеві вибори, шляхом яких обираються місцеві ради та місцеві голови; 

— Загальні збори громадян за місцем їх проживання як форма участі окремих груп членів 

територіальної громади в обговоренні та вирішенні питань, що належать до відання місцевого 

самоврядування, зокрема: створення будинкових, вуличних, квартальних тощо органів місцевої 

самоорганізації населення; попереднє обговорення проектів рішень місцевих рад та їх виконавчих 

органів; заслуховування звітів місцевого голови та керівників підприємств, установ і організацій, що 

є власністю громади тощо; 

— місцеві ініціативи як засіб ініціювання розгляду органом місцевого самоврядування 

конкретного питання, яке належить до його компетенції, що передбачає обов'язковість його розгляду 

на відкритому засіданні цього органу та оприлюднення рішення по ньому; 

— громадські слухання, тобто заслуховування окремими колективами територіальних громад 

посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань, що належать до їх компетенції. 

4.Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування. 

Система місцевого самоврядування включає:  

територіальну громаду;  

сільську, селищну, міську раду;  
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сільського, селищного, міського голову;  

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;  

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;  

органи самоорганізації населення.  

2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради 

відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради 

утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її 

виконавчого комітету.  

Територіальні громади  

1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є 

територіальна громада села, селища, міста.  

2. Територіальні громади сусідніх сіл можуть об'єднуватися в одну територіальну громаду, 

створювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати єдиного сільського голову.  

3. Добровільне об'єднання територіальних громад відбувається за рішенням місцевих референдумів 

відповідних територіальних громад сіл. Таке рішення є наданням згоди на створення спільних 

органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету, об'єднання комунального майна.  

4. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням референдуму відповідної 

територіальної громади.  

5. У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права 

власності.  

Ради - представницькі органи місцевого самоврядування  

1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють 

відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження 

місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.  

2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією 

України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, 

міськими радами.  

3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі 

органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, 

визначених цим та іншими законами.  

4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та 

іншими законами, а також статутами територіальних громад.  

 Виконавчі органи рад  

1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад 

є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.  

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і 

підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів 

виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  

3. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за 

рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не 

створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними 

та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.  

Сільський, селищний, міський голова  

1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади 

відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), 

селища, міста.  

2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на 

основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 

чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.  

3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, 

міської ради, головує на її засіданнях.  
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4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою 

службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, 

наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати 

від цього прибуток.  

5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, 

передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом. 

 Органи самоорганізації населення  

1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за 

ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації 

населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.  

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем 

проживання визначаються законом.  

Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування  

1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, 

захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші форми 

добровільних об'єднань, які підлягають реєстрації відповідно до законодавства в органах 

Міністерства юстиції України.  

2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до відповідних міжнародних 

асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування.  

3. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування не можуть 

передаватися повноваження органів місцевого самоврядування.  

Органами місцевого самоврядування є: сільські, селищні та міські ради (місцеві ради); сільські, 

селищні та міські голови (місцеві голови); виконавчі органи сільських, селищних та міських рад; 

органи місцевої самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні); районні та обласні ради; 

голови районних та обласних рад; виконавчий апарат районних та обласних рад. 

А у містах з районним поділом за рішенням громади міста або міської ради можуть утворюватись 

ще й районні у місті ради, які в свою чергу можуть створювати і свої виконавчі органи. 

Основними органами місцевого самоврядування є місцеві ради, до 

складу яких входять депутати, що обираються жителями села, селища, міста, району, області на п'ять 

років. 

Ради проводять свою роботу сесійно. Сесії ради скликаються в міру необхідності, але не менше 

одного разу на квартал. Вони складаються з пленарних засідань ради та засідань її постійних 

комісій. 

Постійні комісії ради є її органами. Вони формуються з депутатів для вивчення, попереднього 

розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, а також здійснення контролю за 

виконанням рішень ради та її виконавчого органу. 

Для здійснення контролю з конкретно визначених питань можуть створюватися і тимчасові 

контрольні комісії ради. 

За пропозицією місцевого голови відповідною радою з її депутатів обирається секретар ради. 

Територіальні громади строком на чотири роки обирають сільського, селищного та міського голову, 

який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. 

Виконавчі функції місцевих рад здійснюють їх виконавчі органи (комітети, управління, відділи 

тощо), які утворюються відповідною радою. Персональний склад цих органів формує місцевий голова 

одноособово, але затверджує відповідна рада. Виконавчий комітет ради утворюється у складі 

відповідно сільського, селищного, міського голови (або голови відповідної ради), його заступника 

(заступників), керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, 

управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. У виконавчому комітеті функції його 

секретаря за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради. Очолює виконавчий орган 

місцевої ради місцевий голова. 

Виконавчі органи місцевих рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань 

здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними цим 

органам. 
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Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ 

та міст, є районні та обласні ради, які обираються населенням відповідного району чи області строком на п'ять 

років. Очолюють ці ради та їх виконавчий апарат голови цих рад, які обираються відповідними радами. 

Щодо компетенції місцевого самоврядування, то згідно з Конституцією України територіальні громади 

села, селища та міста безпосередньо або через утворені ними органи: управляють майном, що є у 

комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і 

контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць 

і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори; забезпечують проведення референ-

думів та реалізацію їхніх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні 

підприємства, організації і установи, та здійснюють контроль за їх діяльністю тощо. 

Органи місцевого самоврядування (ради та їх виконавчі органи) у межах їх повноважень приймають 

рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. А місцеві голови та голови обласних 

і районних рад видають розпорядження. 

Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку. 
 

 

 

 


