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1.Поняття «місцеве самоврядування» та сучасні концепції місцевого самоврядування 

 

Місцеве самоврядування – це право громадян, населення певної території самостійно 

вирішувати питання місцевого значення, без втручання органів державної влади, спираючись 

на самоорганізацію і самофінансування.  

Місцеве самоврядування – це комплексне, багатоаспектне явище, яке ще не має досить 

точного і єдиного наукового визначення. Натомість у науковій літературі є різні підходи до 

його характеристики. Спільним для різних концепцій є розгляд місцевого самоврядування в 
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якості основоположної засади конституційного ладу, тобто в ролі одного з визначальних 

принципів організації та здійснення влади в суспільстві й державі, який полягає у встановленні 

децентралізованої системи управління, фінансово і організаційно відокремленої від державних 

органів. 

Ознаки місцевого самоврядування:  

1. Місцеве самоврядування займає особливе місце в механізмі управління суспільством і 

державою, виступаючи специфічною формою публічної влади, яка не є складовою частиною 

механізму державної влади.  

2. Місцеве самоврядування має особливий об’єкт управління – питання місцевого 

значення – предмети відання, перелік яких закріплюється законодавством.  

3. Одним із специфічних суб’єктів місцевого самоврядування є територіальна громада.  

4. Самостійність місцевого самоврядування, яка знаходить свій вияв у організаційній і 

матеріально-фінансовій відокремленості, самостійному вирішенні місцевих справ у рамках 

компетенції, закріпленої законодавством, самостійній відповідальності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування.  

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; 

¨законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності;  

¨правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, 

визначених цим та іншими, законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними  

громадами їх органів та посадових осіб; ¨державної підтримки та гарантії місцевого 

самоврядування; ¨судового захисту прав місцевого самоврядування  

 

2. Система і принципи місцевого самоврядування 

Система місцевого самоврядування включає: ¨територіальну громаду; сільську, селищну, 

міську раду; 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.  

Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, 

виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у 

порядку і межах, визначених законами України .  

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.  

Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються законами 

України власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за 

свою діяльність відповідно до закону. Органам місцевого самоврядування законом можуть 

надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  

. Ратифікована Україною Європейська хартія місцевого самоврядування відповідно до 

Конституції України — частина національного законодавства, усі її положення мають 

обов'язкову юридичну силу. 

Загалом в Україні основні засади організації та діяльності системи місцевого 

самоврядування визначені в Конституції, законі «Про місцеве самоврядування в Україні". Такі 

джерела як статути (хартії) місцевого самоврядування, прийняття яких є правом територіальних 

громад, також можуть містити принципи місцевого самоврядування. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.4) визначає основні 

принципи місцевого самоврядування..Аналізуючи місцеве самоврядування як інститут 



конституційного права, до принципів інституту права можна віднести такі принципи 

самоврядування: поєднання місцевих і державних інтересів: правової, організаційної та 

матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України; 

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів і посадових 

осіб: державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування: судового захисту прав 

місцевого самоврядування. 

3.Форми безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування 

До форм безпосереднього волевиявлення територіальних громад, що одержали своє 

законодавче закріплення, належать місцеві вибори і референдуми, загальні збори громадян за 

місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання. 

Згідно із ст. 7 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 

p., місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого 

значення шляхом прямого волевиявлення. Предметом місцевого референдуму може бути будь-

яке питання, віднесене Конституцією України, цим або іншими законами до відання місцевого 

самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом 

до відання органів державної влади. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є 

обов'язковими для виконання на відповідній території. Порядок призначення та проведення 

місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, 

визначається законом про референдуми. 

Найбільш поширеними у демократичних західноєвропейських державах є наступні форми 

співпраці громадськості та влади (як тактичні прийоми): громадські дорадчі 

комітети; громадські слухання; громадянська просвіта; консультації; круглі столи; опитування 

громадської думки; організація громади; соціальний моніторинг; створення коаліцій. 

Найбільш поширеною з вище перерахованих форм співпраці влади з громадськістю є 

опитування громадської думки.  

Завдання студентам:  

1.Вам необхідно опрацювати Конституцію України, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України Про органи самоорганізації населення»,  Закон 

України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» , Закон України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад». 

2.Опрацювати питання самостійної роботи до лекції. 

3. Підготуватися до модульного контролю №4. (питання модуля №4 додаються) 

4.Підготуватися до семінарського заняття. Тема: «Місцеве самоврядування в Україні» 

 

Перелік питань модульного контролю № 4 

з дисципліни «Конституційне право України» 

для студентів спеціальності 081 «Право» 

 

1. Визначте поняття глави держави та охарактеризуйте його місце в механізмі 

державної влади  

2. Охарактеризуйте порядок обрання Президента України 

3. Визначте та охарактеризуйте конституційні підстави та порядок дострокового 

припинення повноважень Президента України 

4. Визначте та проаналізуйте повноваження Президента України 

5. Визначте поняття та зміст виконавчої влади. Охарактеризуйте систему органів 

виконавчої влади в Україні. 



6. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус КМУ 

7. Визначте та охарактеризуйте склад та порядок формування КМУ 

8. Проаналізуйте повноваження та акти КМУ 

9. Охарактеризуйте систему місцевих органів виконавчої влади. Проаналізуйте 

конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій 

10. Охарактеризуйте систему судових органів та порядок їх формування. 

11. Проаналізуйте конституційну юрисдикцію 

12. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус органів прокуратури 

13. Визначте повноваження Конституційного суду України 

14. Визначте поняття державного устрою держави. Охарактеризуйте територіальний 

та державний устрій 

15. Визначте поняття державний кордон, охарактеризуйте його види та порядок 

встановлення 

16. Визначте поняття місцевого самоврядування та охарактеризуйте його політико-

правову природу 

17. Охарактеризуйте органи та посадових осіб місцевого самоврядування 

18. Проаналізуйте конституційні засади територіального устрою України  

19. Визначте та охарактеризуйте систему адміністративно-територіального устрою 

України 

20. Проаналізуйте відповідальність та підконтрольність органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування 

21. Охарактеризуйте територіальну громаду як первинного суб’єкта місцевого 

самоврядування 

 


