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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Реформа децентралізації влади, яка набула особливої 

актуальності після подій Євромайдану, а також у зв’язку із політичною та 

соціально-економічною ситуацією в Україні, має своєю метою передачу 

повноважень центральних органів виконавчої влади органам місцевого 

самоврядування. Це пов’язано з тим, що органи місцевого самоврядування більш 

обізнані із проблемами на місцевому рівні та можуть їх швидко вирішувати, 

беручи до уваги обставин, які склалися. Тому для вирішення поставлених перед 

органами місцевого самоврядування завдань, вони використовують юридичні 

акти, адміністративні договори, акти-плани та акти-дії, які мають загальну назву 

інструменти діяльності органів місцевого самоврядування. 

Саме завдяки названим інструментам органи місцевого самоврядування 

здатні вирішувати поставлені перед ними завдання та забезпечувати права 

приватних осіб, які вступають із ними у правовідносини. При цьому застосування 

будь-якого інструменту діяльності органу місцевого самоврядування повинно 

відбуватися у межах компетенції цих органів та у відповідності до нормативно-

правових актів, оскільки їх неправильне використання може призводити до 

порушення прав приватних осіб, на яких вони розповсюджуються, що буде 

суперечити принципу верховенства права, який закріплений у Конституції 

України. 

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання вивчення 

сучасного стану адміністративно-правового регулювання інструментів 

діяльності органів місцевого самоврядування та висловлення пропозицій щодо 

його покращення і підвищення ефективності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації відповідає нормам Закону України «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки»; розділу «Правове забезпечення державного 
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будівництва, розвитку політичної системи та місцевого самоврядування» 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 рр., затверджених 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук від 24 вересня 

2010 р. № 14-10. Крім цього, дисертаційне дослідження спрямовано на реалізацію 

основних положень Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 01 квітня 2014 р. № 333-р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 

тому, щоб на основі чинного законодавства України, узагальнення практики його 

реалізації, а також міжнародного досвіду визначити сутність, зміст та 

особливості застосування інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні, розробити пропозиції та рекомендації з питань, що 

досліджуються. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного 

вирішення таких задач: 

– розглянути історію становлення інструментів діяльності органів 

місцевого самоврядування; 

– визначити поняття та зміст інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування; 

– висвітлити іноземний досвід у сфері застосування інструментів 

діяльності органів місцевого самоврядування; 

– з’ясувати особливості юридичних актів як інструментів діяльності 

органів місцевого самоврядування; 

– узагальнити наукові підходи до розуміння адміністративних договорів 

як інструментів діяльності органів місцевого самоврядування, а також 

сформулювати визначення поняття «муніципальний адміністративний договір»; 

– здійснити змістовну характеристику актів-планів та актів-дій як 
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інструментів діяльності органів місцевого самоврядування; 

– розглянути зміст адміністративної процедури прийняття юридичних 

актів; 

– охарактеризувати адміністративну процедуру укладення 

адміністративних договорів; 

– розкрити сутність адміністративних процедур затвердження актів-

планів та здійснення актів-дій.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 

діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. 

Предметом дослідження є інструменти діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування спрямовується системним 

підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального 

змісту і юридичної форми. У процесі дисертаційного дослідження 

використовувались також окремі методи наукового пізнання. Зокрема, за 

допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат, 

визначено поняття інструментів діяльності органів місцевого самоврядування, а 

також визначено поняття юридичного акта, нормативного акта, адміністративного 

договору, акта-плану та акта-дії (підрозділи 1.1, 2.1 – 2.3). Історичний метод 

пізнання дав змогу на основі праць дореволюційних та радянських науковців 

встановити об’єктивні закономірності формування інституту інструментів 

діяльності органів місцевого самоврядування (підрозділ 1.1). Методи 

класифікації‚ групування‚ структурно-логічний використовувалися для 

виділення переліку інструментів діяльності органів місцевого самоврядування та 

встановлення місця нормативного акта, адміністративного акта, 

адміністративного договору, акта-плану та акта-дії в їх системі інструментів 

діяльності органів місцевого самоврядування (підрозділи 2.1 – 2.3). Порівняльно-
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правовий метод широко використовувався при аналізі міжнародного досвіду у 

сфері застосування інструментів діяльності органів місцевого самоврядування 

(підрозділ 1.3). Дослідження законодавства України, яке регулює застосування 

різних інструментів діяльності органами місцевого самоврядування, було 

проведене за допомогою порівняльно-правового, системного, формально-

логічного, спеціально-юридичного методів (підрозділи 2.1 – 2.3, 3.1 – 3.3). За 

допомогою методу моделювання виявлено недоліки у положеннях нормативно-

правових актів України у сфері застосування інструментів діяльності органів 

місцевого самоврядування в Україні і запропоновано шляхи їх усунення 

(підрозділи 2.1, 2.3, розділ 3). Вимоги формальної логіки щодо послідовності, 

визначеності, несуперечності й обґрунтованості суджень дотримувалися при 

формулюванні висновків і пропозицій відповідно до мети дослідження. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження становлять 

загальнотеоретичні наукові праці, розробки фахівців у галузі конституційного, 

адміністративного та інших галузей права, зокрема: В. Б. Авер’янова, Н. В. 

Александрової, О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, О. К. Безсмертного, 

Ю. П. Битяка, О. М. Вінника, В. В. Галунька, В. М. Гаращука, С. П. Головатого, 

Т. О. Гуржія, В. А. Дерця, О. В. Дьяченка, А. Ф. Євтихієва, А. І. Єлістратова, 

Ж. В. Завальної, Ю. М. Козлова, І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, В. К. 

Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, Р. О. Куйбіди, Р. С. Мельника, Р. В. 

Миронюка, С. О. Мосьондза, О. М. Музичука, Д. М. Овсянка, І. В. Патерило, 

І. М. Пахомова, В. М. Плішкіна, Д. В. Приймаченка, О. М. Синьова, В. С. 

Стефанюка, М. С. Студенікіної, В. П. Тимощука, А. М. Школика та ін. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні 

акти, чинні законодавчі та інші юридичні акти, у яких передбачено застосування 

інструментів діяльності органів місцевого самоврядування в Україні.  

Емпіричну основу дисертаційного дослідження становлять матеріали 

узагальнення практики органів місцевого самоврядування, пов’язаної із 
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застосуванням інструментів діяльності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першою спробою у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексно, з 

використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень 

правової науки та євроінтеграційних планів української держави дослідити 

питання інструментів діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. За 

результатами дослідження обґрунтовано нові концептуальні теоретичні та 

прикладні положення й висновки, зокрема: 

уперше: 

– сформульовано авторське визначення категорії «інструменти діяльності 

органів місцевого самоврядування» як комплексу заходів, які використовують 

органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції на підставі норм 

адміністративного права, застосування яких здатне регулювати суспільні 

відносини у сфері діяльності цих органів або викликати виникнення фактичних 

результатів; 

– розглянуто розвиток інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування в межах певних історичних періодів через призму становлення 

адміністративного права: 1) перший – з 1864 р. до жовтня 1917 р.: визнання 

органів самоуправління суб’єктами адміністративного права та їх здатність 

приймати обов’язкові інструменти у формі постанов; 2) другий – з листопада 

1917 р. до початку 1920 р.: визнання ідеї незалежного місцевого самоврядування 

та недостатня розробленість питання щодо інструментів їх діяльності; 3) третій – 

з 1920 р. до 1991 р., який поділено на 2 етапи: з 1920 р. до 1938 р.: ліквідація 

органів самоврядування, перехід до системи централізованого управління та 

прийняття актів місцевими органами влади у формі обов’язкових постанов; з 

1938 р. до 1991 р.: конституційне закріплення актів, які приймалися на місцевому 

рівні; 4) четвертий – з 1991 р. до сьогодні: визнання ідеї незалежного 

самоврядування на конституційному рівні, нормативне закріплення інструментів 
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діяльності органів місцевого самоврядування; 

– введено поняття муніципального адміністративного договору, під яким 

запропоновано розуміти угоду між органом місцевого самоврядування з іншими 

суб’єктами, спрямовану на виникнення, зміну та припинення адміністративно-

правових відносин у сфері місцевого самоврядування, а також запропоновано 

прийняти Закон України «Про муніципальні адміністративні договори» і 

визначено його структуру; 

– обґрунтовано необхідність проведення громадської антикорупційної 

експертизи проектів нормативних актів органів місцевого самоврядування з 

метою запобігання виникненню корупційних ризиків та, як наслідок, внесення 

доповнення до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ч. 

4-1 такого змісту: «Проекти рішень сільських, селищних, міських рад, які 

зачіпають права та свободи осіб, стосуються розподілу і витрачання коштів 

місцевого бюджету, мають проходити громадську антикорупційну експертизу»; 

– визначено сфери, в яких органи місцевого самоврядування 

уповноважені на укладення муніципальних адміністративних договорів. До них 

належать: розподіл місцевих бюджетних коштів, надання правової 

допомоги, освіта, будівництво, житлово-комунальне господарство, побутове 

обслуговування, транспорт, фінанси, соціально-економічний і культурний 

розвиток та облік; 

удосконалено: 

– класифікацію адміністративних актів, які приймаються органами 

місцевого самоврядування, шляхом поділу їх залежно від суб’єкта прийняття на 

акти, які приймаються сільською, селищною, міською радою, районними та 

обласними радами; акти, які приймаються сільським, селищним, міським 

головою; акти, які приймаються начальниками управлінь та департаментів 

міської ради; акти, які приймаються на засіданнях та сесіях виконавчих комітетів 
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сільських, селищних, міських рад. 

– види муніципальних адміністративних договорів шляхом поділу їх за 

такими критеріями: 1) залежно від кількості суб’єктів, які вступають в договірні 

відносини: односторонні та багатосторонні; 2) за колом суб’єктів, із якими органи 

місцевого самоврядування укладають муніципальні адміністративні договори: 

договори між органами місцевого самоврядування; договори між органом 

місцевого самоврядування та приватною особою (юридичною та фізичною);  

– перелік класифікаційних підстав поділу актів-планів органів місцевого 

самоврядування шляхом визначення спрямованості: на зовнішні та внутрішні; 

залежно від сфери діяльності органів місцевого самоврядування, в якій 

затверджуються акти-плани, вони поділяються на містобудівні плани, 

фінансовий план, плани охорони навколишнього природного середовища, а 

також актів-дій органів місцевого самоврядування шляхом визначення змісту дії, 

яка вчиняється: на дії, пов’язані з передачею інформації, та дії, вчинення яких 

спрямоване на покращення життя певної громади;  

– визначення сфер застосування актів-планів органів місцевого 

самоврядування. До них віднесено такі сфери, як містобудування, фінанси, 

охорона навколишнього природного середовища; 

дістали подальшого розвитку:  

– змістовна характеристика принципів проведення конкурсу на стадії 

укладення муніципального адміністративного договору, до яких запропоновано 

відносити принципи: ефективності, неупередженого оцінювання конкурсних 

пропозицій, запобігання конфлікту інтересів та уникнення корупційних ризиків; 

– теоретичні положення про принципи прийняття актів-планів, які 

запропоновано доповнити принципами пропорційності, оптимальності та 

зрозумілості; 

– твердження, що делегування повноважень органів виконавчої влади 
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органам місцевого самоврядування повинно відбуватись у формі укладення 

муніципального адміністративного договору. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і 

практичний інтерес і можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – під час подальшого розроблення інституту 

інструментів діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (акт 

впровадження Університету сучасних знань від 24 грудня 2014 р.); 

– правотворчості – з метою вдосконалення чинного законодавства у 

сфері інструментів діяльності органів місцевого самоврядування, розроблення 

нових нормативно-правових актів (довідка Асоціації міст України від 01 лютого 

2016 р.);  

– правозастосуванні – для покращення практичної діяльності органів 

місцевого самоврядування у частині прийняття та затвердження ними 

різноманітних інструментів; 

– навчальному процесі – під час підготовки відповідних розділів 

підручників, навчальних посібників, а також у ході проведення лекційних і 

семінарських занять з навчальної дисципліни «Адміністративне право» (акт 

впровадження Університету сучасних знань від 24 грудня 2014 р., акт 

впровадження Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 

фінансуванням тероризму від 02 листопада 2015 р.). 

Апробація результатів дисертації. Здобуті в ході дисертаційного 

дослідження окремі висновки, узагальнення і пропозиції та їх аргументація були 

сформульовані у доповідях та наукових повідомленнях, зокрема на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Права і свободи людини у творчій спадщині 

Т. Г. Шевченка в контексті сучасності» (м. Київ, 2013 р.), «Сучасне філософське 
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антропологічне знання в контексті викликів доби: дев’яті Шинкаруківські 

читання» (м. Хмельницький, 2014 р.), «Стан та перспективи самореалізації 

людини в Україні: десяті Шинкаруківські читання» (м. Київ, 2015 р.), «Актуальні 

проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи» (м. 

Дніпропетровськ, 2015 р.), «Актуальні питання взаємодії інститутів 

громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку 

розвитку правової системи України» (м. Київ, 2015 р.), «Розвиток державності та 

права в Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 2015 р.) та на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми адміністративного права 

та адміністративного процесу в Україні» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.). 

Публікації. Висновки та результати дисертаційного дослідження 

відображено у восьми публікаціях, опублікованих у фахових виданнях із 

юридичних дисциплін, у тому числі у двох наукових виданнях, проіндексованих 

в міжнародних наукометричних базах, а також у семи тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТРУМЕНТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

1.1. Історія становлення інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування 

 

 

Органи місцевого самоврядування з’явились в Україні із прийняттям 

Конституції, яка визнала право територіальних громад на самовизначення і їх 

можливість вирішувати проблеми місцевого значення. Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» [146] визначив правовий статус цих органів 

та закріпив за ними велике коло повноважень. З метою вирішення поставлених 

перед ними завдань органи місцевого самоврядування приймають різноманітні 

рішення, укладають договори, застосовують інші засоби впливу на суспільні 

відносини. В теорії сучасного адміністративного права такі засоби впливу мають 

назву інструменти діяльності органів місцевого самоврядування. Для кращого 

розуміння їх природи необхідно дослідити їх історію, яка тісно пов’язана із 

самим розвитком органів місцевого самоврядування, оскільки саме вони є 

суб’єктами застосування різноманітних інструментів. Таке дослідження 

історичної складової пропонуємо зробити в межах чотирьох періодів, а саме: 

1) перший – з 1864 р. до жовтня 1917 рр.; 

2) другий – з листопада 1917 р. до початку 1920 р.; 

3) третій – з 1920 р. до 1989 р.; 

4) четвертий – з 1991 р. по теперішній час. 

Незважаючи на те, що вчені вказують на наявність певних форм 

самоуправління ще за часів Київської Русі [16; 58], ми розпочинаємо своє 

дослідження саме з 1864 р. з декількох причин.  

Першою причиною є те, що у цьому році на території Російської імперії 
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відбувалась земська реформа, результатом якої було затвердження Положення 

про губернські та повітові земські установи [112]. Відповідно до нього у 

губерніях та повітах створювались губернські та повітові земські установи з 

метою завідування справами, які належали до господарських потреб цих 

територій. На земства покладались повноваження щодо вирішення таких задач 

внутрішнього управління як: завідування майном, капіталами та грошовими 

коштами земства; утримання у належному стані будівель, а також шляхів 

сполучення на території земства; вжиття заходів забезпечення народним 

продовольством; управління земськими справами щодо благочинності та вжиття 

заходів нагляду, знищення жебрацтва та будівля церков; управління справами 

взаємного страхування майна; піклування про розвиток місцевої торгівлі та 

промисловості; переважно господарська участь у межах, встановлених законом, 

у піклуванні про народну освіту, охорону здоров’я та в’язниці; сприяння в 

охороні хлібних посівів та інших рослин; задоволення потреб військового 

управління та участь в управлінні поштою; розподіл державних зборів у межах, 

встановлених законом; призначення, розподіл, стягнення місцевих зборів з 

метою задоволення земських потреб Губернії або повіту; організація виборів на 

посади у земських закладах та призначення сум на їх утримання; виконання 

інших дій відповідно до положень законів (ст. 2) [112]. Таким чином, земські 

установи вирішували питання місцевого значення у соціальній, будівельній, 

продовольчій та інших важливих сферах. Із завдань і повноважень цих органів 

випливає, що вони були прототипами сучасних органів місцевого 

самоврядування. 

Другою причиною початку нашого дослідження саме з 1864 р. є те, що з 

цього часу вчені-адміністративісти почали розглядати діяльність органів 

самоврядування, які в той період мали назву «органи самоуправління» у своїх 

працях з адміністративного права. Як зазначав І.Т. Тарасов у своєму конспекті 

лекцій «Краткій очеркъ науки административнаго права» самоуправління було 
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автономною участю місцевих мешканців у здійсненні місцевого управління, яке 

органічно було пов’язано з загальнодержавним управлінням. І.Т. Тарасов звертав 

увагу, що основні положення самоуправління полягали в тому, що ці органи 

повинні були мати свою організацію; предмети їх відання не повинні були 

переступати меж служіння місцевим інтересам та їх охороні; їм повинна була 

належати виконавча влада у межах визначеної компетенції, яка полягала у праві 

розпорядження, приписів і примусу; вони повинні були існувати поряд з усією 

системою державного управління. Автор наголошував, що останнє положення 

було наслідком самої мети самоуправління, яка полягала в тому, щоб залучити 

місцеві суспільні сили до участі в державному управлінні, а тому органи 

самоуправління повинні були бути введеними до загального кола урядових 

установ [187, с. 126-127]. Отже, як бачимо вчений визнавав існування органів 

самоуправління та відносив їх до можливих суб’єктів здійснення державного 

управління, які не підкорювались урядовим органам, а існували поряд з ними, 

вирішуючи питання місцевого значення. У своїй праці І.Т. Тарасов зупинявся 

також на аналізі повноважень органів самоуправління та їх організації. Розгляд 

зазначених питань знаходимо також у дослідженнях таких видатних вчених того 

часу як Т.І. Ібрагімов [55] та А.І. Єлістратов [46]. 

Із зазначеного випливає, що із початком земської реформи у Російській 

імперії органам самоуправління було надано визначений статус. Тому у своїх 

працях науковці почали розглядали організацію, діяльність та повноваження цих 

органів, які були покликані здійснювати управління справами місцевого 

значення. Важливим є те, що такі дослідження робились в межах науки саме 

адміністративного права, що дає підстави відносити органи самоуправління саме 

до суб’єктів адміністративного права. Підтвердженням цієї тези є підручники з 

адміністративного (поліцейського) права Т.І. Ібрагімова [55], А.І. Єлістратова 

[46], І.Т. Тарасова [187] та інших, в яких органи самоуправління розглядались у 

межах системи органів адміністрації разом з урядовими органами. 
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Разом з тим необхідно наголосити на тому, що вчені не розглядали окремо 

питання про акти, які видавались органами самоуправління. Із аналізу їх праць 

випливає, що науковці зосереджувались виключно на актах урядової влади, до 

яких належали укази, циркуляри та інші. Щодо актів органів самоуправління, 

якими були обов’язкові постанови, то вони поверхнево вивчались в межах 

дослідження діяльності цих органів. У зв’язку з цим доцільно вирішити питання 

щодо сфери регулювання та юридичної природи обов’язкових постанов, які 

приймались органами самоуправління. Для цього необхідно спочатку 

розібратись із самою структурою органів самоуправління. 

Відповідно до Положення про губернські та повітові земські установи 

владу на місцях представляли губернські та повітові земські збори як розпорядчі 

органи, а також губернські та повітові земські управи як виконавчі органи [112]. 

Ці органи були виборними та виконували завдання щодо відання справами 

місцевого значення. Дії земських установ обмежувались межами губернії або 

повіту, включаючи міста, що знаходились на їх території.  

Згідно із нормами Положення губернські земські збори мали право 

видавати обов’язкові постанови, які повинні були виконуватися місцевими 

земськими закладами. Ці акти вважалися недійсними, якщо вони видавались із 

перевищенням наданих повноважень та стосувалися справ, які перебували у 

віданні урядових та громадських установ [112]. Відповідні норми Положення 

свідчать про те, що обов’язкові постанови приймалися виключно для 

регулювання тих питань, які були передбачені нормативними актами. Водночас 

простежується тенденція до розподілу повноважень щодо прийняття актів 

органами самоуправління та державними органами. При цьому із норм 

Положення можна зробити висновок, що акти державних органів мали 

пріоритетне становище щодо обов’язкових постанов земських органів. 

У Положенні було закріплено, що постанови Земських зборів про 

приведення в дію земських кошторисів; про розподіл земських шляхів 
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сполучення на губернські та повітові; про віднесення повітових земських шляхів 

до категорії селищних; про зміну напряму земських доріг; про організацію 

виставок місцевих витворів мистецтва; про тимчасове усунення від посади членів 

земських управ підлягали затвердженню начальника губернії. Обов’язкові 

постанови ж про позики, які перевищували дворічну суму земського збору; про 

віднесення губернських земських доріг до категорії селищних; про збори за 

проїзд по земським шляхам сполучення; про відкриття ярмарок строком більше 

ніж на 14 днів або зміну строків їх дії; про перенесення існуючих пристаней; про 

розподіл майна та установ призріння на губернські та повітові повинні були 

затверджуватись міністром внутрішніх справ [112]. Із цього випливає, що 

незважаючи на те, що Положенням було надано певну самостійність органам 

самоуправління щодо вирішення питань місцевого значення та видання 

обов’язкових постанов, у деяких випадках діяльність цих органів підлягала 

контролю з боку посадових осіб. При цьому контроль за законністю обов’язкових 

постанов здійснювали також урядові та громадські установи, які мали право їх 

оскаржити до суду або урядового сенату, якщо ці акти були видані із 

перевищенням повноважень або порушували встановлені в законах вимоги.  

Отже, як бачимо органам самоуправління відводилось особливе місце у 

системі управління місцевими справами. Вони мали певну незалежність у 

регулюванні питань місцевого значення, а державні органи мали на них вплив 

лише у передбачених юридичними актами випадках. Важливим є те, що органи 

самоуправління були уповноважені на видання обов’язкових постанов, які 

підлягали виконанню на території земства. 

Проте ситуація дещо змінилася із прийняттям Положення про губернські 

та повітові земські установи 1890 р. Нововведення значно посилювало залежність 

установ земського самоуправління від органів державної влади. Для нагляду за 

діяльністю земських установ в губернських правліннях були створені спеціальні 

«губернського в земських і міських справах присутствія». Голови та члени 
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земських управ зараховувались до категорії державних службовців. Враховуючи 

той факт, що селяни, більша частина купців та духовенства не мали права 

вступити на державну службу, то така новела документу посилювала вплив 

державних службовців на органи самоуправління. Губернаторам надавалось 

повноваження зупиняти виконання постанов губернських та повітових зборів 

[111]. Таким чином, Положення 1890 року посилювало державний контроль над 

земськими установами. 

Відповідно до нового Положення губернські земства видавали обов’язкові 

постанови з таких питань як: заходи безпеки від пожеж; порядок дотримання 

санітарно-гігієнічних норм; будівництво різних шляхів та їх використання; 

утримання в належному стані дворів; організація перевезення на залізничних 

шляхах; заходи, спрямовані на очищення води; попередження та зупинення 

небезпечних хвороб; місця утримання та зберігання легкозаймистих речовин. Ці 

акти розроблювались за власним бажанням земських зборів, за пропозицією 

губернатора або за клопотанням повітових земських зборів. Набуття чинності 

цими актами залежало від губернатора, оскільки протягом двох тижнів з моменту 

їх отримання, він мав право зупинити їх виконання, коли вважав, що вони не 

відповідали вимогам закону, виходили за межі повноважень земських установ, не 

задовольняли загальнодержавні потреби або порушували інтереси місцевого 

населення [111]. Таким чином, можемо простежити певний вплив державної 

влади на місцеві рішення з метою дотримання ними законності під час прийняття 

обов’язкових постанов. 

Більше того постанови про розподіл земських шляхів на губернські та 

повітові; про зміну напряму повітових доріг; про утворення виставок витворів 

мистецтва; про перехід із однієї місцевості в іншу, про зміну строків та закриття 

існуючих торгів та базарів, а також зміни внутрішнього розміщення ярмарок, 

торгів та базарів; про розмір винагороди підлягали затвердженню губернатором 

після їх затвердження урядовою владою. Положенням було передбачено 
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процедуру прийняття та скасування цих актів. Якщо губернатор не визнавав 

можливим затвердити будь-яку із перелічених постанов, то він її виносив на 

розгляд губернського в земських і міських справах присутствія. Постанова 

земських зборів вважалася неприйнятою, коли більшість членів присутствія 

погоджувались із губернатором. У разі розходження поглядів губернатора і 

більшості членів губернського присутствія постанова направлялася на розгляд 

міністру внутрішніх справ. Разом з іншими міністрами він приймав рішення про 

її прийняття або відмовляв у її прийнятті. У випадку відмови у затвердженні 

постанови присутствіє або міністром повинні були проінформувати земські 

збори про причини відмови. Скасування або внесення змін до постанови 

відбувалось у тому самому порядку, що і її прийняття [111]. 

У свою чергу постанови про зміну земських доріг у селищні; про збори за 

користування земськими переправами; про розподіл майна і установ суспільного 

призріння на губернські та повітові; про встановлення натуральної і грошової 

повинності для знищення небезпечних для полів істот; про відкриття нових і 

перенесення існуючих пристаней; про відкриття нових ярмарок та про закриття, 

перенесення в інші місцевості і зміни строків існуючих ярмарок підлягали 

затвердженню міністра внутрішніх справ [111]. Таким чином, у порівнянні із 

Положенням 1864 р. нове Положення уповноважувало губернаторів та міністра 

внутрішніх справ затверджувати обов’язкові постанови з більш широкого кола 

питань. 

Позитивним моментом Положення було те, що воно передбачало 

можливість оскарження обов’язкових постанов земських зборів не тільки 

органами влади, але й приватними особами, на яких вони спрямовувались. У 

випадку, коли за властивістю предмету неможливо було розпочати провадження 

в суді, скарга направлялась до урядового сенату. Заяви приватних осіб, товариств 

та установ про порушення їх прав постановами земських зборів, які ще не набули 

законної сили, могли подаватися губернатору. Коли губернатор погоджувався із 
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умовами поданої йому скарги, то він наказував земській управі видати 

розпорядження про її задоволення. Скарги на обов’язкові постанови, які 

підлягали затвердженню міністром внутрішніх справ, передавалися на вирішення 

губернського в земських і міських справах присутствія [111]. Тобто акти органів 

самоуправління могли бути оскарженими як в судовому, так і в позасудовому 

порядку в незалежності від того, ким вони затверджувались. 

Приватні особи та установи, інтереси яких були порушені постановами 

губернського в земських і міських справах присутствія, мали право оскаржити їх 

у тримісячний термін з моменту їх доведення до відома або з моменту їх 

виконання губернатору. Разом з поясненнями присутствія він їх подавав у 

місячний термін міністру внутрішніх справ, який зі своїми висновками виносив 

їх на вирішення урядового сенату [111]. Як бачимо, державні органи мали 

повноваження контролю за законністю обов’язкових постанов. 

Незважаючи не те, що у Положенні 1890 року було передбачено значний 

вплив на діяльність органів самоуправління з боку державних органів, у ньому 

містились суттєві норми щодо нормотворчої діяльності органів самоуправління. 

По-перше, воно закріплювало вичерпний перелік питань, з яких органи 

самоуправління були уповноважені на прийняття обов’язкових постанов. По-

друге, у ньому була встановлена процедура прийняття обов’язкових постанов, їх 

затвердження губернатором або міністром внутрішніх справ у разі необхідності, 

а також набуття ними чинності. По-третє, у ньому була передбачена можливість 

оскарження обов’язкових постанов у випадку порушення прав осіб та установ, на 

яких вони спрямовували свою дію.    

Міським положенням 1892 року було передбачено організацію та 

діяльність органів самоуправління у містах. До установ міського управління 

належали думи та управи, до яких входили виконавчі органи [35]. 

Дума була уповноважена на прийняття обов’язкових для місцевого 

населення постанов з таких питань: про обслуговування житлових приміщень з 
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метою дотримання заходів протипожежної безпеки та санітарних норм; про 

порядок утримання в належному стані місць загального користування; про 

заходи охорони пам’яток архітектури; про утримання сухопутних шляхів 

сполучення, шляхів сполучення водного транспорту та його обслуговуючого 

персоналу; про забезпечення пасажирських перевезень; про дотримання 

санітарних норм в місцях продажу продуктів; про порядок утримання в належних 

санітарних умовах фабричних та ремісничих закладів; про заходи із недопущення 

забруднення води, а також хвороб серед населення та худоби; про заходи безпеки 

від домашніх тварин; про внутрішній розпорядок на ярмарках та базарах, про час 

відкриття та закриття торгівельних та промислових закладів у святкові дні, а 

також торгівлю міцними напоями; про заходи безпеки і порядок пересування по 

вулицям, річкам, каналам, які не належать до шляхів сполучення, а також про 

заходи щодо попередження повнів; про охорону порядку у громадських місцях, 

а також вирішення інших питань, які віднесені законами до компетенції думи 

[35]. Із наведеного переліку стає зрозумілим, що місцеві органи самоуправління 

були уповноважені на прийняття обов’язкових постанов із більшого кола питань 

у порівнянні із органами самоуправління земства. Проте на ці акти мали також 

вплив губернатор та міністр внутрішніх справ. 

Губернатор мав право затверджувати обов’язкові постанови про 

встановлення цін на міську землю для початку будівництва; про умови викупу 

садиб, які перебували у безстроковій оренді; про позики, поруки та гарантії від 

імені міського поселення; про встановлення цін на продукти та послуги першої 

необхідності; про встановлення тарифів за користування майном міського 

поселення. В той самий час постанови про переведення натуральних земських 

повинностей жителів в грошові з перетворенням їх для загальних потреб міста; 

про прийняття зобов’язань щодо утримання міста в належному стані; про 

відчуження нерухомості міста; про надання позики, взяття на поруки або 

забезпечення гарантії від імені міського поселення підлягали затвердженню 
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міністра внутрішніх справ [35]. Із зазначеного випливає, що затвердженню 

підлягали ті постанови, які мали суттєве значення для розвитку міста. 

Відповідним чином здійснювався певний контролю над законністю актів 

самоуправління в містах. 

Обов’язкові постанови підлягали виконанню і не повинні були суперечити 

діючим законам. Дума мала право їх приймати на власний розсуд або за заявою 

начальника поліції. Набуття чинності обов’язковими постановами, їх зупинення 

та оскарження відбувалося у тому самому порядку, що і постановами земських 

зборів [35]. Таким чином, міське положення містило аналогічні до положення про 

губернські та повітові земські установи норми. 

У 1917 році було прийнято Тимчасове положення про волосне земське 

управління [27]. Компетенція цього органу розповсюджувалась на ті округи, що 

утворювались із різних форм власності поза місцевими поселеннями, а також на 

всіх осіб, які проживали на зазначеній території. 

Волосне земське управління складалося із волосних земських зборів та 

волосної земської управи. Волосні земські збори приймали обов’язкові 

постанови, які в подальшому підлягали затвердженню найближчих повітових 

земських зборів, з таких питань як: надання та позбавлення позики на нерухоме 

майно, яке належало волосному земству; встановлення розміру податків з 

користувачів земськими переправами; надання позик; укладення договорів, строк 

дії яких перевищував десять років [27]. Як бачимо, у порівнянні з губернськими 

та повітовими земськими зборами, а також думами до повноважень волосних 

земських зборів належало вирішення меншого кола питань для прийняття 

обов’язкових постанов. 

Постанови волосних земських зборів, які не підлягали затвердженню, 

надавались у копіях у тижневий строк волосною земською управою повітовому 

представнику адміністративної влади, який мав право вимагати від волосних 

управ надання необхідної інформації. Постанови волосних земських зборів 
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набували чинності, якщо у двотижневих строк з моменту їх повідомлення 

повітовому представнику адміністративної влади вони не були призупинені як 

такі, що не відповідали закону [27]. Незважаючи нате, що Тимчасове положення 

містило процедуру прийняття обов’язкових постанов, воно не визначало перелік 

питань, з яких волосні земські збори їх видавали. 

Губернські та повітові земські збори обирали комісії для ревізії волосних 

земських установ. Про результати ревізії відповідні земські збори повідомляли 

волосній земській установі доповідь найближчим волосним земським зборам 

[27]. Таким чином, волосне управління було додатковим органом 

самоуправління, яке вирішувало питання місцевого значення та було 

уповноважене на прийняття обов’язкових постанов. При цьому у порівнянні з 

іншими органами самоуправління вони були найбільш контрольованими з боку 

не тільки органів державної влади, але й органів самоуправління земства.  

У 1917 р. була також прийнята Постанова Тимчасового уряду про селищне 

управління. Селищне управління запроваджувалось з метою завідування 

справами благоустрою у залізничних, фабрично-заводських, промислових та 

інших населених пунктах, якщо мешканці населеного пункту не могли дійти 

згоди з цього приводу, а також у населених пунктах, де знаходилось сільське 

громадське управління, а селищне управління було необхідним у зв’язку із 

значними розмірами таких поселень, їх велику заселеність, торгівельно-

промисловий розвиток, а також інші умови, які наближували ці населені пункти 

до типу міст. До складу селищного управління входили селищні збори та інші 

виконавчі органи селищного управління [91]. 

Селищні збори були наділені правом видавати обов’язкові для усіх 

мешканців селища постанови у таких напрямах як:  здійснення будування; 

дотримання заходів протипожежної безпеки та гасіння пожеж; належне 

утримання інфраструктури; вжиття заходів для попередження забруднення води; 

знищення померлих тварин; очищення подвір’я; дотримання внутрішнього 
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розпорядку на ярмарках та базарах; утримання в належному санітарному стані 

торгівельних, промислових та ремісничих закладів; дотримання гігієни у місцях 

продажу продуктів харчування; забій рогатої худоби; попередження хвороб. 

Зазначені постанови не повинні були суперечити діючим законам, а також 

обов’язковим постановам повітових та губернських зборів, виданих з 

аналогічних питань. Якщо повітові або губернські земські збори видавали 

постанови з питань, що вже були врегульовані обов’язковими постановами 

селищних зборів, то останні втрачали силу лише в тому випадку, коли це було 

вказано у постанові повітових або губернських земських зборів [91]. Таким 

чином, можна простежити певну залежність постанов селищних зборів від 

постанов земських органів. 

Ця залежність проявлялася ще в тому, що обов’язкові постанови селищних 

зборів підлягали затвердженню повітової земської управи. Після цього вона 

повідомлялася вищому у губернії представнику адміністративної влади, який мав 

право подати на неї протест до окружного суду. Звернена до виконання 

обов’язкова постанова трикратно публікувалася повітовою земською управою у 

місцевих офіційних виданнях, а також оголошувалась повітовою управою 

іншими способами, які забезпечували можливість інформувати населення [91]. 

Зазначене свідчить про те, що у Постанові про селищне управління особлива 

увага приділялася питанням набуття чинності постановами селищних зборів. При 

цьому строк, з якого обов’язкові постанови селищних зборів набували 

обов’язкової сили і порядок нагляду за їх виконанням визначалися за правилами, 

встановленими у Положенні про земські установи.  

Таким чином, характеризуючи перший період, варто наголосити на тому, 

що до жовтневої революції 1917 року на території України існували органи 

самоуправління (у сучасному розумінні органи місцевого самоврядування), які 

володіли відносною незалежністю від органів державної влади. Основними 

інструментами їх діяльності були обов’язкові постанови, які приймалися і 
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затверджувалися у визначених нормативними актами сферах. При цьому 

зазначимо, що для того часу категорія інструменти діяльності не була вживаною. 

Для сукупного позначення способів впливу на суспільні відносини 

застосовувались поняття публічно-правові акти [46], акти адміністрації [43]. Але, 

досліджуючи ці категорії, вчені розглядали виключно акти органів виконавчої 

влади. У свою чергу, обов’язкові постанови органів самоуправління 

досліджувались через призму діяльності цих органів, які були частиною органів 

адміністрації. Акти, які визначали правовий статус органів самоуправління, 

встановлювали також процедуру прийняття, зміни, скасування та оскарження 

обов’язкових постанов, набуття чинності яких залежали від представників 

державних органів влади, зокрема губернатора та міністра внутрішніх справ. 

Наступний етап розвитку органів місцевого самоврядування та засобів їх 

діяльності розпочався після жовтневої революції 1917 року, коли в Україні була 

утворена Українська Народна Республіка, вищим органом якої була Центральна 

Рада. Михайло Грушевський, який її очолював, висловив пропозицію 

організувати місцеву владу на основі українських комітетів у волостях і містах. 

Комітети мали утворюватися за принципами формування самої Центральної Ради 

і не втрачати свого значення в міру розвитку й «організації на нових підставах 

органів міської й земської самоуправи» [58]. 

У першому Універсалі Центральної Ради від 23 червня 1917 року 

передбачалося залишити таку систему місцевого самоврядування, яка існувала 

до того часу. При цьому органи самоврядування повинні були тісно взаємодіяти 

із Центральною Радою [102]. Додатково у Декларації Генерального секретаріату 

від 10 липня 1917 року було зазначено, що «…сільські, містечкові та волосні 

адміністративні органи, земські управи, повітові комісари, міські думи, 

губернські комісари, словом, вся організація влади може стати в органічний 

зв’язок з Центральною Радою тільки тоді, коли демократія, яка утворює ці 

органи, стоїть також у тіснім зв’язку з Центральною Радою» [39]. 
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У цьому документі було також проголошено, що «…одним з головних своїх 

завдань Генеральний секретаріат ставить сприяння розвиткові діяльності 

місцевих самоуправ та поширенню їхньої компетенції. Це має стати головною 

умовою встановлення ладу на Україні» [39]. А в третьому Універсалі 

Центральної Ради від листопада 1917 року було закріплено, що «Генеральному 

Секретарству внутрішніх справ приписуємо: вжити всіх заходів до закріплення й 

поширення прав місцевого самоврядування, що являються органами найвищої 

адміністративної влади на місцях, і до встановлення найтіснішого зв’язку й 

співробітництва його з органами революційної демократії, що має бути 

найкращою основою вільного демократичного життя» [193]. 

Із зазначеного випливає, що новостворена Українська держава намагалася 

всіляко розвивати місцеве самоврядування, розширюючи його компетенцію. 

Разом з тим простежувалася тенденція до існування залежності органів місцевого 

самоврядування від центральної влади. 

Підтримку місцевого самоврядування, яка існувала в Українській Народній 

Республіці, можна також простежити і в положеннях Конституції від 29 квітня 

1918 року, в якій місцеве самоврядування визнавалося складовою частиною 

нового демократичного конституційного ладу [36]. У п. 26 зазначеного акта було 

закріплено, що місцеві справи вирішувались виборними радами і управами 

громад, волостей и земель. Їм належала єдина безпосередня місцева влада, а 

міністри УНР повинні були контролювати і координувати їх діяльність [70]. Але 

відповідні положення не знайшли реалізації на практиці через громадянську 

війну, яка відбувалась на території нашої держави.   

За часів гетьманства Павла Скоропадського від квітня 1918 року до грудня 

1918 року спочатку органи місцевого самоврядування були розпущені. Але під 

кінець існування гетьманської держави з ініціативи Міністерства внутрішніх 

справ було поповнено інститут «земських начальників» і утворено повітові та 

губерніальні ради у сільських справах [58]. 
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Після проголошення декларації поновлення демократичного устрою 

Директорія не змогла реалізувати наміри через громадянську війну [60, с. 74]. 

Проте у проекті Конституції УНР 1920 року були закріплені положення щодо 

місцевого самоврядування, якому планувалось надати широке коло повноважень 

і незалежність від центральних органів влади [165]. 

Отже, аналіз джерел періоду існування Української держави свідчить про 

підтримку і розвиток ідей створення незалежного самоврядування. Але важке 

соціально-економічне та політичне становище в країні, пов’язане з 

громадянською війною, не дозволило втілити зазначену ідею в життя. При цьому 

у нормативних документах того часу не визначались акти, які були б 

уповноважені видавати органи місцевого самоврядування, і не вказувалось коло 

питань, які підлягали вирішенню цими органами. Тому робимо висновок, що в 

цей період існували тільки наміри розвитку місцевого самоврядування, які так і 

не вдалося реалізувати через повне утвердження радянської влади на території 

нашої держави у 1920 році. Саме з цього року розпочався радянський період 

розвитку органів місцевого самоврядування та інструментів їх діяльності. У 

межах цього періоду доцільно виділяти 2 етапи: з 1920 р. до 1937 р.;  з 1937 р. до 

1991 р. 

Початок першого етапу характеризується тим, що у 1920 році була 

повністю знищена ідея незалежного самоврядування, оскільки на територію 

України почали розповсюджуватися усі нормативно-правові акти, які вже були 

прийняті органами влади радянської держави. Зокрема це стосується циркуляру 

Наркомату внутрішніх справ від 6 лютого 1918 р., згідно з яким підлягали 

розпуску міські й земські органи самоврядування, що виступали проти 

Радянської влади, а інші органи самоврядування вливалися в апарат місцевих Рад 

з метою уникнення ситуації існування двох однорідних органів, що відають 

однією й тією ж роботою. Під час ІІ Всеросійського з’їзду Рад, що відбувся 25 

жовтня 1918 року, було утворено пролетарську системи органів державної влади 
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й управління країною, а також було закладено фундамент Радянської держави. 

Разом з тим Ради остаточно об’єдналися в січні 1918 року на третьому 

Всеросійському з’їзді Рад. Прийняття відповідних рішень призвело до знищення 

«буржуазного» принципу поділу влади і його заміни принципом єдності влади, 

включення Рад у систему державної влади й перетворення країни в республіку 

Рад. Незважаючи на те, що такий підхід суперечив самоуправлінській природі 

Рад, він задовольняв бажання більшовицької партії створити політичну систему 

з всеохоплюючим контролем суспільного й приватного життя громадян. Саме 

такий підхід було застосовано і в Україні, після того як вона стала частиною 

Радянського Союзу. Як наслідок, організація державної влади і місцевого 

самоврядування в нашій державі була побудована так, що між територіальними 

органами влади (виконавчими органами рад всіх рівнів) існувала ієрархія, 

підпорядкованість всіх її елементів та відсутність будь-якої самостійності 

місцевих органів, хоча в той же час декларувалася абсолютна влада Рад на своїх 

територіях [16, c. 33-48]. Отже, проведена реформа свідчила про те, що органи 

місцевого самоврядування ставали органами державної влади і здійснювали 

державне управління. Їх умовним прототипом на початку становлення 

радянської влади були місцеві ради та їх виконавчі комітети і президіуми. Вони 

були уповноважені на видання обов’язкових постанов, про що свідчить 

Положення про порядок видання обов’язкових постанов та накладення за їх 

порушення стягнень в адміністративному порядку. Відповідно до нього 

обов’язкові постанови були спрямовані на здійснення управління та охорону 

порядку, а також розвиток діючих декретів та положень (із питань громадської 

безпеки і порядку, охорони здоров’я, правил, які регулювали торгівлю, збір 

податків, боротьбу зі стихійним лихом та інше) і повинні були включати вказівку 

на адміністративну відповідальність за їх невиконання. Строк їх дії не повинен 

був перевищувати одного року. Зазначена постанова містила технічні вимоги до 
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обов’язкових постанов, а також передбачала наслідки за їх невиконання у формі 

складення постанови про накладення стягнення [113].  

Волосні та районні виконавчі комітети мали право також видавати 

обов’язкові постанови з питань вжиття санітарних заходів; організації і 

проведення громадської боротьби із стихійними лихами; вжиття протипожежних 

заходів; боротьби з епідеміями та епізоотіями; розквартирування військ, які 

проходили, що було передбачено Декретом від 6 квітня 1925 року «Про порядок 

видання волосними та районними виконавчими комітетами обов’язкових 

постанов та про накладення ними адміністративних стягнень». Відповідно до 

Декрету постанови видавались на один рік, підписувались головою виконавчого 

комітету або його заступником та підлягали опублікуванню. Порушення умов 

обов’язкових постанов призводило до складення протоколу та притягнення особи 

до відповідальності [90]. 

У червні 1926 року було прийнято Декрет «Про затвердження положення 

про видання місцевими виконавчими комітетами та місцевими радами 

обов’язкових постанов і про накладення за їх порушення стягнень в 

адміністративному порядку». Відповідно до цього акту крайові, обласні, 

губернські та окружні виконавчі комітети, їх президії та місцеві ради відповідних 

міст та їх президії мали право видавати обов’язкові постанови з таких питань: 

охорона революційного порядку і безпеки, а також державного і громадського 

майна; вжиття протипожежних заходів; боротьба із стихійними лихами; охорона 

здоров’я населення та боротьба із заразними і соціальними хворобами; боротьба 

з епізоотіями; порядок відкриття і діяльність театрів, кіно,клубів, ігрових та 

інших подібних закладів; порядок записів актів цивільного стану; порядок 

діяльності закладів загального користування; санітарне утримання житла та 

місць громадського користування; ремонт, відновлення та знищення споруд; 

ремонт і утримання інфраструктури; охорона лісів та озеленень; порядок 

діяльності торгівельно-промислових та промислових підприємств відповідно до 
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вимог громадської безпеки;часу і порядку здійснення торгівлі, встановлення 

розпорядку на ярмарках, ринках та інших місцях; розквартирування військ, які 

проходять [93]. Таким чином, зазначені ради були уповноважені на вирішення 

найбільш важливих питань, які виникали на території певної адміністративно-

територіальної одиниці. 

Повітові виконавчі комітети, їх президії, місцеві ради повітів та міст, 

населення яких перевищувало 5 тисяч осіб, їх президії мали право видавати 

обов’язкові постанови із усіх перелічених вище питань окрім вирішення порядку 

діяльності закладів загального користування, торгівельно-промислових і 

промислових закладів відповідно до вимог громадської безпеки, а також порядку 

відкриття і діяльності театрів, кіно, клубів, ігрових та інших подібних закладів 

[93]. 

Строк дії обов’язкових постанов не повинен був перевищувати одного року 

з дня ними набуття чинності після чого вони втрачали законну силу, якщо 

уповноважений орган не підвереджував і не опубліковував їх знову. У кожній 

обов’язковій постанові слід було зазначати територію, на яку вона мала 

розповсюджуватись, а також строк набуття нею чинності, який не міг бути менше 

двох тижнів з дня опублікування. Кожна постанова повинна була містити норми 

відповідальності за її невиконання [93]. Із зазначеного випливає, що обов’язкові 

постанови рад повинні були оновлюватись кожного року. В протилежному 

випадку вони втрачали законну силу. 

Обов’язкові постанови, які видавались окружними і повітовими 

виконавчими комітетами, їх президіями, місцевими радами і їх президіями 

повинні були у дводенний строк з дня їх підписання направлятися до вищого 

виконавчого комітету; обов’язкові постанови крайових, обласних та губернських 

виконавчих комітетів та їх президій повинні були направлятися в той самий строк 

в народний комісаріат внутрішніх справ автономної республіки [93]. Інші 
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положення Декрету стосувалися процедури накладення стягнень за невиконання 

вимог обов’язкових постанов. 

На підставі викладеного вище робимо висновок, що процедура видання 

обов’язкових постанов була врегульовано різними нормативними актами. Вони 

містили подібні положення, але відрізнялись територією, на яку 

розповсюджувались. Ситуація дещо змінилась із прийняттям Адміністративного 

Кодексу УРСР 1927 року, основним призначенням якого було запровадження 

законності в адміністративній сфері та систематизація правил, які регулювали 

діяльність адміністративних органів. Другий розділ Кодексу був присвячений 

обов’язковим постановам. Під ними розумілись постанови окружних і районних 

виконавчих комітетів, їх президій, міських і селищних рад, які оголошувались до 

загального відома і встановлювали обов’язки осіб або групи осіб в межах 

визначеної території, а також відповідальність за порушення або невиконання 

цих обов’язків в адміністративному порядку, а в конкретних випадках, 

встановлених у законі, в судовому або дисциплінарному порядку [11]. 

Кодексом встановлювався вичерпний перелік справ, з яких ради мали право 

видавати обов’язкові постанови. До них зокрема належали охорона 

революційного ладу, громадського спокою, безпеки, а також охорона 

державного, громадського та приватного майна; боротьба з пияцтвом; 

запобігання та боротьба з пожежами, стихійними лихами; охорона лісів, парків, 

скверів, а також вирішення інших питань, передбачених у п. 31 Кодексу. Окрім 

цього, у Кодексі встановлювались технічні вимоги до обов’язкових постанов; 

строк їх дії, який не змінився і тривав 1 рік. Важливим є положення про способи 

доведення змісту обов’язкових постанов як шляхом видання в друкованих 

засобах, так і шляхом їх розміщення у видному місці для ознайомлення 

громадськості; визначення місця обов’язкових постанов по відношенню до інших 

нормативно-правових актів; ведення обліку обов’язкових постанов; порядок їх 

скасування, зміни та доповнення [11]. 
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Позитивним моментом Кодексу було закріплення можливості оскарження 

обов’язкових постанов місцевих адміністративних органів (Поділ XV). Скарги на 

їх чинність подавались зацікавленими установами, організаціями та особами до 

вищого адміністративного органу або до того органу, дії якого оскаржувались. У 

поділі визначались форми подання скарг; строки оскарження постанови та строки 

розгляду скарги відповідними органами. Таким чином, було передбачено 

позасудовий спосіб оскарження постанов окружних і районних виконавчих 

комітетів, їх президій, міських і селищних рад. Проте положеннями Кодексу не 

була передбачена можливість притягнення до відповідальності осіб, які видавали 

незаконні постанови, а також не визначалися можливості здійснення контролю 

за їх діяльністю. 

Варто зазначити, що на початку становлення радянської держави вчені 

досліджували обов’язкові постанови місцевих рад у межах правової форми 

адміністративної діяльності радянських органів влади, до яких ще входили укази 

та адміністративні розпорядження, які відносно обов’язкових постанов мали 

вищу юридичну силу. Як зазначав А.І. Єлістратов,обов’язкові постанови були 

нормативними актами, які встановлювали обов’язки громадян, були звернені до 

усього населення та були обов’язковими нормами, а не конкретними 

розпорядженнями відносно особи [45, с. 142]. Тому вчений пропонував 

відрізняти обов’язкові постанови від тих нормативних актів, які були звернені до 

державних органів та їх посадових осіб (інструкцій та циркулярів). Цієї позиції 

дотримувався і В. Кобалевський [61]. Таким чином, науковці намагались 

відрізняти внутрішню діяльність органів влади, яка передбачала регулювання 

відносин в середині самого органу, від зовнішньої, яка безпосередньо 

спрямовувалась на здійснення впливу на поведінку приватних осіб. 

 Вчені зазначали, що різниця між обов’язковими постановами як 

нормативними актами, які були звернені до громадян, та інструкціями і 

циркулярами, як нормативними актами, які спрямовувались на державні заклади 
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і службових осіб, призводило до різних юридичних наслідків [45, c. 142-143]. За 

порушення обов’язкових постанов була встановлена або адміністративна, або 

кримінальна відповідальність. У свою чергу, за невиконання посадовими 

особами інструкцій та циркулярів передбачалась дисциплінарна відповідальність 

або спеціальна кримінальна відповідальність. При цьому обов’язкові постанови 

не повинні були суперечити  чинним на території Радянського Союзу законам, а 

також постановам, інструкціям та іншим актам народних комісаріатів та 

вищестоящих виконкомів, або повторювати зміст зазначених актів. 

Отже, починаючи з 1920 р. обов’язкові постанови були єдиними актами, які 

приймалися місцевими органами влади. Порядок їх видання, строк дії та 

можливість оскарження регулювався спеціальними юридичними актами до 

прийняття Адміністративного Кодексу УРСР, який кодифікував усі суттєві 

положення зазначених актів. Особливістю Кодексу було те, що в ньому містилися 

положення щодо процедури прийняття та оскарження обов’язкових постанов, а 

також притягнення особи до юридичної відповідальності у випадку невиконання 

нею закріплених у постанові вимог. Розглянувши коло питань, з яких місцеві 

ради були уповноважені приймати обов’язкові постанови, можна зробити 

висновок, що вони були подібними до тих, які вирішували губернські, земські та 

міські установи під час існування Російської імперії. Незважаючи на те, що 

органи самоуправління увійшли у систему державних органів і перетворилися на 

місцеві ради, у період з 1920 до 1937 р. існування радянської держави вони 

володіли широким колом повноважень і шляхом прийняття обов’язкових 

постанов мали можливість впливати на адміністративно-правові відносини. 

Початок наступного етапу радянського періоду слід вважати прийняття 

Конституції УРСР 1937 р. [133], якій передувало прийняття Конституції СРСР 

від 5 грудня 1936 р. [92]. Цим актом встановлювалися зміни в організації місцевої 

влади та підвідомчих їй питань. Серед найважливіших положеннями у межах 

розглядуваного нами питання були такі: органи державної  влади  в  областях,  
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районах, містах, селищах і селах Української РСР були Ради депутатів трудящих 

(ст. 53); ради депутатів трудящих ухвалювали рішення і видавали  розпорядження 

в межах прав, наданих їм законами СРСР і Української РСР (ст. 57).  

Із положень Конституції випливає, що було змінено адміністративно-

територіальний устрій, який існував ще за часів Російської імперії. Внаслідок 

цього прототипами органів місцевого самоврядування стали місцеві ради в  

областях,  районах, містах, селищах і селах, які ухвалювали рішення та видавали 

розпорядження. Таким чином, шляхом прийняття Конституції у понятійний 

апарат адміністративного права було введено нові правові категорії, які 

потребували визначення.  

І.М. Пахомов визначав рішення виконавчих комітетів місцевих рад 

депутатів трудящих як підзаконні приписи, які встановлювали обов’язкові 

правила або регулювали суспільні відносини з найбільш суттєвих питань, які 

належали до їх відома і підлягали колективному обговоренню. Рішення 

підписувались головою та секретарем відповідного виконавчого комітету. Під 

розпорядженнями вчений розумів підзаконні приписи, які встановлювали 

обов’язкові правила або регулювали конкретні правові відносини з тих питань, 

які вирішувались в оперативному порядку головою виконавчого комітету або 

його заступником та підписувались ними [100, c. 35-36]. Таким чином, автор 

робив розмежування між рішеннями та розпорядженнями виключно на підставі 

процедури прийняття цих актів, і не визначав коло тих питань, з яких вони 

приймалися. На зазначеному аспекті зупинявся В.В. Копейчиков. Він зазначав, 

що акти місцевих рад – це акти державної влади, які поряд з радянськими 

законами та актами вищестоящих органів влади і управління визначали напрями 

роботи підпорядкованих місцевій раді державних органів. Це випливало із 

конституційного положення про керівництво Радами діяльності підпорядкованих 

їм органів управління. На підставі і для виконання рішень місцевої Ради нижчі 

органи приймали свої правові акти [71, с. 8]. 
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Рішення приймалися з найбільш суттєвих питань. Районна Рада депутатів 

трудящих розглядала і затверджувала плани господарського та культурного 

будівництва району і забезпечувала їх виконання, розглядала та затверджувала 

бюджет району, звіт про виконання бюджету, керувала розвитком підвідомчих їй 

промислових підприємств та здійснювала інші функції у сфері освіти, охорони 

здоров’я, комунального господарства, сільського та дорожнього будівництва, 

охорони державного порядку та прав громадян [71, с. 9]. 

В.В. Копейчиков відносив рішення і розпорядження виконавчих комітетів 

(акти загальної компетенції) та накази й інструкції начальників управлінь та 

відділів (акти спеціальної компетенції) до правових актів місцевих органів 

державного управління [71, с. 10]. Із зазначеного випливає, що в юридичну 

термінологію того часу було введено ще одну правову «правові акти управління». 

Порівнюючи акти місцевих органів державної влади та акти місцевих органів 

державного управління, науковець робив висновок, що рішення місцевих рад 

разом із законами та постановами вищих органів державної влади створювали 

необхідну правову базу для подальшої діяльності органів державного управління 

[71, с. 72]. Виходить, що рішення виконавчих комітетів приймалися в розвиток 

рішень рад та спрямовувались на їх конкретизацію й організацію виконання. 

Вчений проводив класифікацію правових актів управління місцевих 

органів державної влади та управління. За юридичними властивостями він їх 

поділяв на нормативні та ненормативні (індивідуальні). Нормативні акти він 

визначав як акти, що встановлювали правові норми, а саме загальні правила 

поведінки, яких мали дотримуватися громадяни, посадові особи, державні та 

громадські організації при вчиненні дій, передбачених цими нормами. 

Установлені ними правила регулювали певний вид суспільних відносин та 

стосувалися широкого кола громадян. Ненормативні акти не встановлювали 

загальних правил; містили приписи, що були адресовані визначеному виконавцю 

і виконувалися в порядку їх однократного застосування. За своїми юридичними 
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властивостями ненормативні акти були актами застосування норм права до 

одного з тих конкретних суспільних відносин, які передбачені правовою нормою 

у типовому вигляді [71, с. 32]. Із зазначеного випливає, що рішення і постанови 

органів місцевої влади мали як нормативний, так і індивідуальний характер, 

тобто спрямовувались на конкретно визначену особу або випадок.  

Науковець звертав увагу на вимоги законності, яким повинні були 

відповідати акти місцевих органів державної влади та управління. До таких вимог 

він відносив такі: 1) видання уповноваженим органом певного виду акта; 2) з 

питань, що належать до його компетенції; 3) законність змісту акта; 4) видання 

його в законних цілях; 5) додержання встановленого порядку видання та форми 

акта [71, с. 86-90].  

У своїй праці «Решения местных советов с административной санкцией» 

(1967) Р.Ф. Васильєв розширив розуміння актів місцевих рад. Науковець 

зосередився на визначенні ознак актів місцевих рад, їх відмінності від цивільно-

правових договорів, актів громадських організацій та інших державних органів. 

За переконанням автора, акти місцевих рад мали владний характер та були 

обов’язковими для виконання усіма суб’єктами, яким вони були адресовані через 

їх видання від імені держави. Рада забезпечувала виконання своїх актів через 

свою організаторську діяльність, а в разі необхідності примусом держави. Саме 

це, на думку автора, відрізняло акти місцевих рад від актів громадських 

організацій. Автор наголошував, що правові акти місцевих рад тягнули настання 

юридичних наслідків на відміну від матеріально-технічних та організаційних дій 

[22, c. 14].  

Проводячи розмежування між актами місцевих рад та цивільно-правовими 

договорами, науковець зазначав, що договір, однією із сторін якого був 

виконавчий комітет місцевої ради, міг бути лише результатом добровільної згоди 

цих сторін. У свою чергу акти рад приймалися в незалежності від згоди суб’єктів 

правовідносин. Р.Ф. Васильєв підкреслював, що існувала різна відповідальність 
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за видання незаконних актів й укладення незаконних договорів, а також порядок 

їх скасування. Науковець звертав увагу, що правові акти місцевих рад та їх 

виконавчих комітетів мали одночасно підзаконний та творчий характер. Їх 

основою та джерелом були акти вищих органів державного управління, які вони 

розвивали відповідно до умов визначеної території виступаючи одним із засобів 

їх практичної реалізації на місцях. Акти місцевих рад діяли у межах відповідної 

ради або її частини. На думку автора, ці ознаки відрізняли акти місцевих рад від 

актів інших органів державного управління [22, c. 14-16]. 

М.П. Воронов зазначав, що нормативні акти місцевих рад – це прийняті 

органами місцевої влади у визначеному порядку з найбільш важливих питань їх 

компетенції колегіальні, підзаконні рішення, які встановлювали чи відміняли 

правові норми з метою забезпечення виконання державних і місцевих завдань та 

мали найбільшу юридичну силу щодо інших актів підвладних радам державних 

органів. За переконанням вченого ці акти відрізнялися за юридичною формою, 

характером і змістом суспільних відносин. Вони переважно конкретизували й 

творчо розвивали загальні приписи правових актів вищестоящих органів та були 

підзаконними [26, c. 9]. 

Поряд з вимогами, які формулював В.В. Копейчиков, до актів місцевих 

органів державної влади та управління, М.П. Воронов додавав ще необхідність 

та своєчасність здійснення нормотворчості. З переконанням науковця, 

нормотворча діяльність місцевих рад повинна була бути об’єктивною, 

відображати реальну дійсність та нагальні потреби суспільного розвитку, 

своєчасно реагувати на зміни цих потреб, не відставати від них та не 

випереджувати їх [59].  

Ще один радянський вчений, який досліджував акти місцевих рад був  

В.Ф. Мелащенко. Він відмежовував нормативні та ненормативні акти. Автор 

зазначав, що нормотворчим актам був властивий правотворчий зміст, 

нормативний характер їх приписів. Ненормативні акти, за переконанням 
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науковця, були спрямовані на регулювання конкретних відносин [80, c. 11]. 

В.Ф. Мелащенко сформулював вимоги до актів місцевих рад, дотримання 

яких забезпечувало не тільки їх законність, але й реальність, дієвість та 

ефективність. До цих вимог він відносив загальні вимоги соціалістичної 

законності, спеціальні вимоги соціалістичної законності та організаційно-

технічні вимоги. Їх недотримання призводило до появи так званих дефектних 

недосконалих актів, серед яких вчений виділяв акти, які були недійсні з моменту 

їх видання, та оскаржувані дефекті акти. Способом їх приведення у відповідність 

до вимог законності були скасування, зупинення та зміна [80, с. 25].  

Отже, із зазначеного випливає, що з моменту прийняття Конституції УРСР 

і до моменту набуття Україною незалежності стало важко провести 

розмежування між актами, які приймалися місцевими та іншими радами. Таким 

чином, наука адміністративного права була зосереджена на проблемах 

визначення компетенції місцевих рад, а також повноваженнях і процедури 

прийняття ними рішень. Особливістю другого етапу того періоду є те, що 

вченими не робилося розмежування між внутрішніми актами місцевих рад, які 

регулювали їх повсякденну діяльність, та зовнішніми, які безпосередньо 

спрямовувались на регулювання відносин у суспільстві. 

Наступний період розпочався з 1991 року із проголошенням незалежності 

в Україні і триває дотепер. Саме протягом цього часу було прийнято декілька 

важливих юридичних актів, а саме Конституцію України [69], в якій визнано та 

гарантовано місцеве самоврядування; Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [146], в якому визначено правовий статус органів 

місцевого самоврядування та закріплено їх повноваження; Закон України «Про 

співробітництво територіальних громад» [159], в якому передбачено можливість 

співпраці у різних сферах між органами місцевого самоврядування. Аналіз цих 

та інших актів дає підстави вважати, що органи місцевого самоврядування здатні 

вступати в адміністративно-правові відносини та здійснювати на них вплив. Саме 
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з цією метою вони застосовують нормативні та адміністративні акти, 

муніципальні адміністративні договори, акти-плани та акти-дії. Таким чином, у 

досліджуваному періоді з’явилися нові інструменти, які органи місцевого 

самоврядування застосовують у своїй діяльності. 

На підставі викладеного вище, робимо висновок, що органи місцевого 

самоврядування були відносно незалежними від урядової влади і наділеними 

повноваженнями приймати акти виключно в період існування Російської імперії. 

Під час існування Української Народної Республіки її керівники підтримували 

ідею створення незалежного самоврядування, але вона не знайшла реалізації у 

повсякденній діяльності через громадянську війну. Із утвердженням в Україні 

радянської влади будь-яка ідея існування органів місцевого самоврядування була 

знищена, а їх прототипами в той час були місцеві ради та їх виконавчі комітети і 

президіуми, а із прийняттям Конституції УРСР 1937 р. Ради депутатів трудящих  

в  областях,  районах, містах, селищах і селах Української РСР. Проте 

дослідження усіх історичних періодів існування органів місцевого 

самоврядування та їх прототипів дає підстави зауважити, що основним 

інструментом діяльності цих органів були нормативні та адміністративні акти. На 

сьогодні органи місцевого самоврядування уповноважені застосовувати й інші 

інструменти у своїй діяльності, які будуть розглянуті далі в межах 

дисертаційного дослідження. 

 

 

1.2. Поняття та ознаки інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування 

 

 

Із прийняттям Конституції України в нашій державі стало визнаватися місцеве 

самоврядування як право територіальної громади самостійно вирішувати питання 
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місцевого значення в межах Конституції і законів України [69], що є фактично 

дублюванням мети, закріпленій в Європейській хартії місцевого самоврядування 

[47]. Відповідні положення уповноважують органи місцевого самоврядування 

здійснювати владу на місцях і впливати на відносини в межах території, на яку 

розповсюджується їх компетенція. Подальше прийняття Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» [146] сприяло закріпленню прав та обов’язків 

органів місцевого самоврядування у соціально-економочній, культурній, 

фінансовій, бюджетній, побутовій, транспортній та іншій сферах. З метою 

реалізації закріплених за ними прав та виконання обов’язків зазначені органи 

застосовують різні інструменти, які в адміністративно-правовій науці отримали 

назву інституту форм державного управління.  

Так, В.Б. Авер’янов розуміє під формами державного управління різні за 

своїми наслідками і характером способи зовнішнього вираження діяльності 

органів виконавчої влади. Серед форм державного управління автор називає видання 

правових актів управління, укладання адміністративних договорів (угод), вчинення 

(здійснення) інших юридично значущих дій. Разом з тим автор зазначає, що 

суб’єктами укладення адміністративного договору є окрім органів виконавчої влади 

органи місцевого самоврядування [10, с. 278]. 

На думку Ю.П. Битяка, форми державного управління – це зовнішнє 

вираження конкретних дій державного органу, його структурних підрозділів і 

посадових осіб (службовців), які вони здійснюють у процесі виконавчої діяльності і 

спрямовані на реалізацію функцій управління. До форм державного управління 

автор відносить видання правових актів управління, укладення договорів, вчинення 

інших юридично-значущих дій. Аналізуючи адміністративні договори, автор 

зазначає, що вони укладаються між усіма суб’єктами адміністративного права, 

включаючи органи місцевого самоврядування [3, с. 90-93].  

Є.А. Котельникова, І.А. Семенцова та М.Б. Смоленський визначають 

форми державного управління як зовнішнє вираження діяльності органу 
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виконавчої влади або його посадової особи, яке здійснюється в межах його 

компетенції та тягне певні наслідки. У формах державного управління автори 

виділяють прийняття нормативних актів, видання індивідуальних актів 

управління, інші форми здійснення державної влади. При цьому автори вказують 

на те, що органи місцевого самоврядування є суб’єктами видання нормативних 

та індивідуальних актів [72, c. 129-138].  

Д.М. Овсянко під формами державного управління розуміє зовнішньо 

виражену дію органа виконавчої влади або його посадової особи, яка здійснюється в 

межах його компетенції. Разом з тим, досліджуючи нормативні акти управління, які 

належать до структури форм державного управління, автор вказує, що вони 

приймаються і органами місцевого самоврядування [94, с. 63]. 

В.К. Шкарупа та М.В. Коваль форми державного управління визначають як 

зовні виражену дію виконавчого органу (посадової особи), здійснену в межах його 

компетенції з метою досягнення поставлених перед ним цілей, яка викликає певні 

наслідки. До структури форм державного управління автори відносять 

адміністративний договір, суб’єктом укладення якого може бути орган місцевого 

самоврядування [204, с. 78-86].   

Т.О. Гуржій зазначає, що форми публічного адміністрування – це 

регламентовані правом види і способи реалізації органами (посадовими особами) 

публічної адміністрації наданих їм повноважень. До органів публічної адміністрації 

належать також органи місцевого самоврядування  [37, c. 115].  

Н.С. Федорук  визначає форми виконавчо-розпорядчої діяльності як зовнішній 

вияв конкретних дій, які реалізуються органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування для виконання поставлених перед ними завдань [197, c. 155]. 

Ю.М. Старілов звертає увагу на те, що форми управління – це зовнішньо 

виражена і юридично оформлена дія органу управління публічної влади (або 

посадової особи), яка здійснюється в межах його компетенції та викликає певні 

правові наслідки. Під органами управління вчений розуміє органи виконавчої 
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влади та органи місцевого самоврядування. У формах управління автор виділяє 

видання нормативних актів, видання ненормативних і індивідуальних правових 

актів, укладення договорів, здійснення юридично значимих дій або дій 

юридичного характеру на підставі закону або на підставі виданого правового акту 

управління, здійснення організаційних дій, виконання матеріально-технічних дій 

[181, с. 212, 219].  

Т.О. Коломоєць під формами державного управління розуміє зовнішньо 

виражені дія – волевиявлення виконавчо-розпорядчого органу (посадової особи), 

здійснене в межах режиму законності та його комплекції для досягнення 

управлінської мети – вираження у зовнішньому вигляді конкретних дій 

державних органів, їх структурних підрозділів і посадових осіб, які здійснюються 

у процесі виконавчої діяльності й спрямовані на реалізацію функцій управління. 

Разом з тим серед суб’єктів адміністративного права вчена виділяє органи 

місцевого самоврядування, які виконують ряд повноважень, притаманні органам 

державної влади, що робить, як наслідок, їх причетними до застосування форм 

державного управління. До останніх дослідниця відносить видання правових 

актів управління; укладення угод (договорів); здійснення інших юридично 

значних дій [65]. 

Виходячи з цього, у переважній більшості випадків характеристика форм 

державного управління здійснюється через такі ознаки як здійснення зовнішньої 

діяльності органами виконавчої влади, їх посадовими особами, державними 

органами; досягнення управлінської мети; виконання поставлених перед органами 

виконавчої влади завдань; зв’язаність форм державного управління із виконавчо-

розпорядчою діяльністю. Тобто автори пов’язують існування форм державного 

управління виключно із діяльністю органів виконавчої влади та здійснення ними 

виконавчо-розпорядчої діяльності,  яка є ознакою державного управління, і 

виявляється у прийнятті загальнообов’язкових приписів, організації виконання 

цих приписів та у здійсненні контролю за цим процесом [41]. При цьому, 
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розглядаючи складові елементи форм державного управління, до яких поміж іншим 

належать правові акти управління, укладення адміністративних договорів та 

вчинення організаційних дій, названі науковці вказують на те, що органи місцевого 

самоврядування також їх застосовують у своїй діяльності. У зв’язку з цим виникають 

сумніви щодо доцільності використання категорії форми державного управління і 

необхідності її заміни іншою правовою категорією, оскільки органи місцевого 

самоврядування не є органами державного управління, не здійснюють його, але 

приймають рішення і виконують інші дії, які здатні викликати юридичні наслідки.   

Підтвердженням тези недоречності використання форм державного 

управління є те, що управлінська складова є нехарактерною для держави, в якій 

«утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави». Відповідне положення Конституції України формує принципово 

новий погляд на суспільну цінність адміністративного права у демократичному 

суспільстві [24, с. 46] та визначає спрямованість держави та її органів 

задовольняти інтереси приватних осіб. Тому на сьогодні в адміністративному 

праві переважає публічно-сервісна складова, яка намагається зменшити випадки 

відносин влади-підпорядкування між приватними особами та органами влади. 

Тобто сучасному адміністративному праву відведена роль не володарювання над 

людиною, а служіння їй та її інтересам [24, с. 47]. Прикладом таких відносин є 

надання адміністративних послуг населенню, під якими розуміється результат 

здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за 

заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи 

припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону [117]. 

Наявність інституту форм державного управління навряд чи може містити 

в собі складову укладення адміністративних договорів. Це пояснюється тим, що 

категорія договору не передбачає випадків домінування однієї сторони над 

іншою, оскільки договір передбачає свободу, можливість особи самій вирішувати 

питання вступу в такі відносини або відмовитись від них. 
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Недоцільність використання терміну «форми державного управління»  

зумовлено також і євроінтеграційними процесами, які відбуваються в нашій 

державі. Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [128] 

наша держава взяла на себе зобов’язання наблизити зміст своїх нормативно-

правових актів до змісту актів Європейського Союзу. Таке зобов’язання 

розповсюджується і на понятійний апарат адміністративного права, який є 

основою будь-якого акта. Зазначимо, що в країнах ЄС відсутні такі категорії як 

«форми державного управління», «індивідуальні акти управління», «нормативні 

акти управління». Це зумовлює необхідність оновлення вітчизняної термінології 

та наближення її до Європейської.  

Подібний крок відкриє більше можливостей для нашої держави стати в 

майбутньому частиною Європейського адміністративного простору. Під ним 

розуміють певну юридичну абстракцію, загальну правову категорію, що 

використовується для позначення якісно нової форми європейського 

співробітництва з питань діяльності публічних адміністрацій, складовим 

елементом яких є органи місцевого самоврядування. Автори підручника під 

редакцією В.Б. Авер’янова визначають Європейський адміністративний простір 

як юридичну категорію, яка використовується для позначення складної, цілісної, 

диференційованої та динамічної системи публічних (державних) адміністрацій 

європейських держав, покликаних забезпечувати однакову реалізацію прав 

громадян та юридичних осіб, створених у межах ЄС, а також забезпечувати 

ефективне та якісне надання адміністративних послуг [42, с. 11, 16]. 

В той же час необхідними складовими елементами Європейського 

адміністративного простору є: а) принципи; б) правові норми; в) стандарти (за 

змістом – поєднання принципів та правових норм); г) національні 

адміністративні традиції; д) спільні соціальні та культурні цінності національних 

держав; е) спеціальні методи міжнародного співробітництва у сфері діяльності 
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публічних адміністрацій. До того ж національні публічні (державні) адміністрації 

є суб’єктами, в результаті реалізації повноважень яких власне і відбувається 

практична реалізація програм та планів міжнародного та міжурядового 

співробітництва [42, с. 16]. На нашу думку, основою успішного формулювання 

та розвитку зазначених складових є адміністративно-правова термінологія. Без 

оновленої термінологічної бази досягти Європейських стандартів у сфері 

адміністративного права взагалі та діяльності органів місцевого самоврядування 

зокрема як складової публічної адміністрації буде неможливим.  

Доцільність відмови від категорії «форми державного управління» було 

підтвержено також Концепцією адміністративної реформи в Україні, яка на 

сьогодні втратила чинність, але положення якої є актуальними в межах нашого 

дослідження і досі. Відповідно до цього акту на державному рівні було визнано 

необхідність формування нової системи державного управління, оскільки 

існуюча система залишалася в цілому неефективною, поєднувала інститути, що 

дісталися у спадок від радянської доби, а також нові інститути, що сформувалися 

у період незалежності України. На думку розробників концепції, така система 

була внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і відірваною від 

людей, внаслідок чого існуюче державне управління стало гальмом у проведенні 

соціально-економічних і політичних реформ. Тому зміст адміністративної 

реформи полягав, з одного боку, у комплексній перебудові існуючої в Україні 

системи державного управління всіма сферами суспільного життя. З іншого – у 

розбудові деяких інститутів державного управління, яких Україна ще не створила 

як суверенна держава [142]. Наведені положення свідчать про намагання нашої 

держави зменшити випадки застосування державного управління взагалі та 

категорії управління зокрема.  

На підставі викладеного вище робимо висновок, що використання категорії 

«форми державного управління» є застарілою, неактуальною та підлягає заміні. 

Слід звернути увагу на те, що в науці були спроби заміни розглядуваної категорії 
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іншими поняттями, враховуючи зміни, які відбулись у суспільному житті. Так, 

автори підручника «Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики 

початку ХХІ століття)» за загальною редакцією В.В. Галунька звертають увагу 

не на форми державного управління, а на форми адміністративного права. 

Автори визначають їх як зовнішнє вираження однорідних за своїм характером і 

правовою природою груп адміністративних дій публічної адміністрації, 

здійснене у межах режиму законності та компетенції для досягнення 

адміністративно-правової мети – публічного забезпечення прав і свобод людини 

і громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства та 

держави [9, c. 211]. Позитивним досягненням цього визначення є те, що автори 

розширюють коло суб’єктів, які користуються формами адміністративного права 

у своїй діяльності, зазначаючи, що ними є публічна адміністрація, яка включає в 

себе органи місцевого самоврядування. Проте не можемо погодитися з тим, що 

застосування категорії «форма адміністративного права» є вдалою. Це пов’язано 

з тим, що під формою права розуміють спосіб вираження зовнішньої державної 

волі, юридичних правил поведінки, спосіб об’єктування правових норм [54, с. 48; 

78, c. 56-57; 186, с. 456]; засіб існування, виразу, перетворювання змісту права 

міри соціальної свободи, втіленої в нормативній державній волі [23, c. 402, 405; 

109]; спосіб вираження державної волі, спосіб встановлення державних приписів 

або спосіб, за яким правилу поведінки надається державною волею 

загальнообов’язкова сила [191; 203, c. 42-44]. Із зазначеного випливає, що 

формою адміністративного права є спосіб закріплення адміністративно-правових 

норм, які фіксуються у певному вигляді та стають доступними для сприйняття 

зацікавленим особам. Разом з тим, надаючи класифікацію формам 

адміністративного права, автори підручнику «Адміністративне право України в 

сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття)» за загальною редакцією  

В.В. Галунька відносять до них такі: 

1) видання нормативних актів публічного управління;  



 
 

47 

2) видання індивідуальних адміністративних актів управління; 

3) укладення адміністративних договорів; 

4) вчинення інших юридично значимих адміністративних дій; 

5) здійснення матеріально-технічних операцій [9, с. 211]. 

Запропонована класифікація містить певні недоліки, оскільки вчинення 

юридично значимих дій та здійснення матеріально-технічних операцій є 

фізичними діями органу місцевого самоврядування, які не можуть бути способом 

закріплення адміністративно-правових норм, а як наслідок входити до структури 

форм адміністративного права. У зв’язку з цим робимо висновок, що для 

позначення способів впливу органів місцевого самоврядування на 

адміністративно-правові відносини недоцільно застосовувати категорію «форма 

адміністративного права». 

При цьому зазначимо, що В.К. Колпаков був ініціатором введення в 

адміністративно-правову термінологію категорії «форми публічного 

адміністрування». Науковець пропонує під ним розуміти зовнішнє вираження 

(зовнішнє оформлення) діяльності суб’єкта публічної адміністрації щодо 

реалізації своїх функцій у межах встановленої компетенції. Автор робить 

висновок, що домінуючим зовнішнім виразом діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації щодо реалізації своїх функцій в межах встановленої компетенції є 

їх акти [67]. Враховуючи потреби практичної діяльності публічної адміністрації 

взагалі та органів місцевого самоврядування зокрема автор пропонує 

класифікувати форми публічного адміністрування за двома критеріями. 

Відповідно до першого критерію В.К. Колпаков пропонує поділяти форми 

публічного адміністрування на правові та неправові. До перших належать форми, 

використання яких спричиняє виникнення юридичних наслідків, а саме: 

прийняття нормативних і індивідуальних актів перебування правових норм, 

укладання адміністративних договорів, здійснення реєстраційних та інших 

юридично значущих дій. Другі включають форми, які безпосередньо юридичного 



 
 

48 

значення не мають. Це, наприклад, проведення ревізій, нарад, консультацій тощо 

[67]. Разом з тим подібного підходу до поділу форм публічного адміністрування 

(форм державного управління) дотримувались й інші автори [3, c. 92-93; 184, c. 

167].  

Проте не можемо підтримати такого підходу і погоджуємося з  

І.В. Патерило, яка вказує на нелогічність виділення неправових форм [96, с. 193-

196]. Вчена наголошує, що такий підхід суперечить положенням Конституції 

України, а саме:  

- ст. 1, в якій зазначено, що Україна є правовою державою; 

- ч. 2 ст. 6, в якій проголошено, що органи законодавчої, виконавчої та 

судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією 

межах і відповідно до законів України;  

- ст. 7, відповідно до якої в Україні визнається і діє принцип верховенства 

права;  

- ч. 2 ст. 19, яка закріплює положення щодо діяльності органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією і законами України [69]. 

Через те, що Конституція України та інші закони є одними з джерел права 

у державі, підтвердженням чого є рішенні Конституційного суду України від 2 

листопада 2004 року № 15-рп/2004 [171], то формулювання «неправові форми 

управління» означає, що діяльність публічної адміністрації взагалі та органів 

місцевого самоврядування зокрема буде суперечити чинному законодавству. 

Проте під час здійснення управління у державі повинні дотримуватись принципи 

законності та верховенства права. На підставі цього І.В. Патерило робить 

висновок, що форми управлінської діяльності не можуть бути неправовими [96, 

с. 195-196]. 

Окрім цього, різновиди неправових форм, які виділяються науковцями, 

базуються на правових нормах. Наприклад, з метою технічного оснащення 



 
 

49 

приміщень або задоволення інших потреб органи місцевого самоврядування 

здійснюють закупівлю товарів, робіт або послуг у порядку, визначеному Законом 

України «Про здійснення державних закупівель» [144]. Зазначене свідчить, що 

матерільно-технічне забезпечення органів місцевого самоврядування та інші 

організаційні дії врегульовані правом, тому вони не можуть визнаватися 

«неправовими» [97, с. 198].  

Відповідно до другого критерію В.К. Колпаков пропонує поділяти форми 

публічного адміністрування на: 1) прийняття нормативних актів, або 

встановлення норм права, або адмiнiстративна правотворчість; 2) прийняття 

ненормативних актів, застосування норм права, прийняття iндивiдуальних актів, 

прийняття актів застосування норм права, адмiнiстративне розпорядництво; 3) 

укладання адмiнiстративних договорів; 4) вчинення реєстраційних та інших 

юридично значущих дій; 5) здійснення органiзацiйних дій; 6) виконання 

матерiально-технiчних операцій [67]. 

Незважаючи на те, що В.К. Колпаков по-іншому називає «форми 

державного управління», він зовсім не змінює підходу до критеріїв їх 

класифікації та змістовного наповнення цього інституту. Тобто форми 

публічного адміністрування містять ті ж самі елементи, що і форми державного 

управління, які розглядаються іншими науковцями [3, c. 92-93; 66, c. 202; 94, c. 

63-64; 184, c. 167]. 

На нашу думку, заміні підлягає не тільки назва інституту, але і його 

елементи. Це пов’язано з тим, що на сьогодні структура цього інстутиту 

сформована таким чином, що в ній відсутнє будь-яке розмежування між 

внутрішньою на зовнішньою діяльністю органів місцевого самоврядування. При 

цьому, надаючи визначення формам державного управління (формам 

адміністративного права, формам публічного адміністрування) усі автори 

одноголосні в тому, що ними є зовнішня діяльність органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб. На наше переконання, така діяльність 
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повинна означати можливість впливу на права та обов’язки фізичних та 

юридичних осіб, які вступають у відносини з органами місцевого 

самоврядування. Але на сьогодні існує протилежна ситуація. Аналіз наукової 

літератури свідчить про те, що, характеризуючи складові форм державного 

управління (нормативні акти, індивідуальні акти управління, організаційні дії), 

вчені зупиняються також на внутрішній діяльності органів місцевого 

самоврядування. Так, в якості прикладів нормативних актів наводяться 

регламенти місцевих рад, статут територіальної громади, основне призначення 

яких є організація діяльності місцевого самоврядування на певній території [202]. 

До індивідуальних актів відносять накази про призначення та звільнення з 

посади, документи про утворення управлінських структур [66, с. 204]. 

Прикладами організаційних дій є інструктування, наради, розробка заходів щодо 

впровадження новітніх досягнень науки і техніки та інші дії [66, с. 209]. Наведені 

приклади суперечать самому визначенню форм управління, які були розглянуті 

вище, оскільки перераховані дії спрямовані на регулювання відносин в межах 

органів місцевого самоврядування і не мають відношення до приватних осіб. 

Разом з тим відповідно до ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства 

України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, 

звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи 

бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або 

інтереси [62]. Системне розуміння цієї статті дає підстави вважати, що 

оскарженню в порядку адміністративного судочинства не підлягає внутрішня 

діяльність органів місцевого самоврядування, оскільки вона не буде впливати на 

виникнення, зміну або припинення адміністративно-правових відносин із 

приватними особами або викликати фактичні результати. 

Наголосимо на тому, що на недоцільності застосування категорії «форми 

державного (публічного) управління» наголошувала І.В. Патерило, яка 

обґрунтувала необхідність введення категорії «інструменти діяльності публічної 
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адміністрації» [98, с. 18]. Погоджуємося із думкою вченої і, враховуючи 

специфіку органів місцевого самоврядування, пропонуємо виділяти окремо 

інструменти діяльності органів місцевого самоврядування.  

Під ним розуміємо комплекс заходів, які використовують органи місцевого 

самоврядування в межах своєї компетенції на підставі норм адміністративного 

права, застосування яких здатне регулювати суспільні відносини у сфері 

діяльності цих органів або викликати виникнення фактичних результатів.  

Таким чином, інструментам діяльності органів місцевого самоврядування 

притаманні такі ознаки: 

- є заходами, які використовують у своїй діяльності органи місцевого 

самоврядування. Відповідна ознака означає, що інструменти діяльності є 

способами, завдяки яким органи місцевого самоврядування здатні вирішувати 

поставлені перед ними задачі; 

- використовуються у межах компетенції органів місцевого 

самоврядування. Ця ознака свідчить про те, що застосування інструментів 

діяльності можливе у межах повноважень, закріплених за органами місцевого 

самоврядування; 

- регламентуються адміністративно-правовими нормами. Ця ознака 

доводить те, що виключно норми адміністративного права є підставою для 

застосування різних інструментів діяльності; 

- регулюють суспільні відносини у сфері діяльності органів місцевого 

самоврядування або викликають виникнення фактичних результатів [98]. 

Відповідна ознака означає, що адресатом інструментів діяльності органів 

місцевого самоврядування є приватні особи.  
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1.3. Іноземний досвід застосування інструментів діяльності органами 

місцевого самоврядування 

 

  

Проблеми, які виникають у вітчизняній науці щодо визначення елементів 

інструментів діяльності органів місцевого самоврядування; процедури прийняття 

нормативних, адміністративних актів, актів-планів, укладення адміністративних 

договорів зумовлюють необхідність звернення до іноземного досвіду у 

зазначеній сфері. Вивчення зарубіжного досвіду є запорукою розширення знань 

про досліджувані правові явища. Це допомагає подивитися на ту або іншу 

проблему з різних сторін; порівняти власні здобутки зі здобутками зарубіжних 

колег; не витрачати час на розв’язання тих проблем, які вже знайшли вирішення 

на сторінках закордонних видань [82]. У зв’язку з цим вважаємо доцільним 

проаналізувати практику таких країн як Сполучені Штати Америки та Німеччина 

у сфері інструментів діяльності органів місцевого самоврядування та в межах 

дослідження звернути увагу на напрями, які є практично корисними для України.  

Через те, що у Сполучених Штатах Америки переважає інша система права, 

то більшість теоретичних розробок, які є характерними для нашої держави, а саме 

інструменти діяльності органів місцевого самоврядування, у цій країні відсутні. 

Проте це не означає, що елементи цього інституту не є характерними для цієї 

країни. Перед тим як перейти до їх аналізу варто зазначити, що у США визнано 

принцип позитивного регулювання, відповідно до якого місцеві органи 

уповноважені здійснювати лише ті дії, які безпосередньо передбачені законом. У 

протилежному випадку вони можуть бути визнані здійсненими із перевищенням 

повноважень, тобто незаконними. Цей принцип відображено у «правилі 

Діллона», згідно з яким «будь-який справедливий, розумний, суттєвий сумнів 

відносно того чи іншого повноваження тлумачиться судами проти 

муніципальних утворень». У зв’язку з цим нормативно-правові акти, які 
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регулюють діяльність органів місцевого самоврядування, закріплюють за 

останніми великий обсяг повноважень, які повинні бути визначені дуже чітко та 

лаконічно [214, c. 237].  

В цілому на сьогодні у США простежується прагнення муніципальних 

утворень до більшої самостійності, яка виражається у прийнятті внутрішніх 

нормативних актів, та більша готовність штатів надати таку самостійність 

муніципалітетам. Саме це є причиною ефективного вирішення питань місцевого 

значення і задоволеності населення якістю послуг, які їм надаються органами 

влади [33]. Додатково слід наголосити на особливостях правового регулювання 

сфери місцевого самоврядування в цій країні. В Конституції США [68] немає 

жодної норми, яка встановлювала б засади місцевого самоврядування, оскільки 

питання організації цих органів повністю знаходяться у компетенції штатів. 

Теоретично в державі обговорюється питання щодо доцільності створення на 

федеральному рівні норм, які у загальному вигляді визначають та захищають 

права місцевого самоврядування. Але Конституція США чітко розмежовує 

компетенцію федерації і штатів і не надає федеральній владі повноважень щодо 

регулювання місцевого самоврядування. Внаслідок цього федерація не має 

жодних прав вирішувати питання місцевого значення, оскільки вони 

перебувають у віданні штату. 

Варто також зазначити, що конституції усіх штатів у значній мірі 

відрізняються одна від одної, а тому відрізняється регулювання місцевого 

самоврядування. Так, наприклад, у штаті Нью-Йорк місцеве самоврядування 

передбачено ст. 13 конституції штату, в якій закріплено: 

- територіальні засади місцевого самоврядування (встановлення та 

зміна меж муніципального утворення, злиття, об’єднання, роз’єднання); 

- створення муніципального утворення та його класифікація; 

- визначення питань місцевого значення; 

- референдум; 
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- зв’язки з громадськістю [214]. 

Необхідно наголосити, що нормативно-правовим актом, який регулює 

правовий статус місцевого самоврядування у США є хартії місцевого 

самоврядування, які можуть затверджуватися не для усього штату, а для 

конкретного міста в ньому. Прикладом може слугувати Хартія міста Нью-Йорк 

(далі Хартія), в якій визначені основні засади здійснення місцевого 

самоврядування та повноваження цих органів [222]. 

Із положень Хартії випливає, що органи місцевого самоврядування мають 

таку структуру: 

- місцева рада Нью-Йорка (New York City Council) на чолі з мером; 

- управління округу (borough board) на чолі з головою (borough 

president); 

- громадські ради (community boards) [221]. 

Перераховані органи уповноважені на здійснення нормотворчості 

відповідно до Хартії, яка містить перелік актів, що можуть прийматися органами 

місцевого самоврядування, а також процедуру їх прийняття. Одним із таких актів 

є правило. 

Під правилом розуміється офіційне рішення або звернення, яке вводить в 

дію чи застосовує закон. Воно може також містить процедурні вимоги органу 

місцевого самоврядування щодо внесення змін, зупинення або скасування 

рішення чи звернення [221]. 

Правило повинно включати будь-яке рішення або звернення, які містять 

такі положення: 

- стандарти, порушення яких буде тягнути адміністративну або 

кримінальну відповідальність;  

- платіж, який необхідно сплатити на вимогу органу місцевого 

самоврядування; стандарти щодо видачі, зупинення або скасування ліцензії або 

дозволу;  
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- стандарти до продукції, матеріалів або послуг, які повинні дотримуватися 

перед їх виробництвом, розповсюдженням, продажем або використанням;  

- стандарти закупівель товарів та послуг;  

- стандарти щодо розпорядження комунальною власністю або власністю, 

яка підконтрольна органу; стандарти надання кредитів або інших пільг [212, с. 3].  

Правило не повинно включати такі відомості: 

- будь-яке рішення або повідомлення, яке приймається щодо внутрішнього 

управління або працівників органу тобто не впливає на права або процедури, які 

реалізуються громадськістю;  

- накази, рішення або повідомлення загального спрямування, які не 

впливають на виникнення, зміну або припинення правовідносин і мають 

пояснювальний характер;  

- рішення або повідомлення, яке стосується розподілу ресурсів органу та 

його персоналу;  

- рішення або повідомлення, які спрямовують або іншим чином регулюють 

дорожній рух і не обмежуються контролем паркування, зупинкою руху або 

ремонтом дороги, і стають доступними для громадськості через знаки, сигнали, 

вказівники або інші прилади, встановлення яких потребує технічних або 

інженерних навичок; 

- рішення або повідомлення про нетривале перекриття дорожнього руху 

[213, с. 11]. 

Із зазначеного випливає, що ці правила спрямовані на регулювання 

зовнішньої діяльності органів місцевого самоврядування, тобто тієї, яка викликає 

настання правових наслідків.  

В Хартії закріплена також процедура прийняття правил. Вона починається 

з того, що кожен орган повинен до 1 травня кожного року опублікувати 

регуляторний план дій, який повинен включати такі відомості: 
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1) короткий опис тих напрямів, за якими орган має намір затверджувати 

рішення протягом наступного фіскального року, зазначивши опис причин, які 

спонукають його до вчинення таких дій; 

2) короткий зміст кожного запропонованого правила, його мету та 

нормативно-правові акти, на якому воно ґрунтується; 

3) опис тих фізичних та юридичних осіб, на яких буде 

розповсюджуватися це правило; 

4) визначення усіх федеральних, штатних та місцевих законів, а також 

правил, які правило може дублювати або з якими воно може співпадати або 

суперечити; 

5) приблизний графік прийняття запропонованого правила, а також 

ім’я, номер телефону працівника органу, який уповноважений на надання 

консультацій з питань, по яким планується приймати правила [221]. 

Невключення певного пункту до регуляторного плану не означає, що він не 

повинен виконуватися. Якщо правило приймається щодо певного питання, яке не 

було передбачено регуляторним планом, то орган повинен надати обґрунтування 

щодо його невключення у пояснювальній записці. Відсутність злого умислу 

щодо ненадання обґрунтування не повинно призводити до недійсності правила 

[209, с. 4].  

Кожний орган уповноважений приймати правила для здійснення своєї 

влади та виконання покладених обов’язків, які випливають із федеральних, 

штатних на місцевих законів. Будь-яке правило, яке приймається, повинно бути 

викладено зрозумілою для сприйняття мовою.  

Кожен орган повинен опублікувати повний текст запропонованого правила 

у Місцевому журналі (City Record) за 30 днів до початку громадських слухань, 

які проводяться із визначеного в Хартії переліку питань, або до останнього дня 

для подачі письмових коментарів. В Хартії також містяться технічні вимоги до 

оформлення запропонованого правила, за допомогою якого намагаються внести 
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зміни до правила або скасувати його. У пояснювальній записці, яка підлягає 

опублікуванню разом з правилом, повинно міститися мета та обґрунтування 

запропонованого правила, нормативно-правові акти, які уповноважують на 

прийняття такого правила, час та місце проведення громадських слухань, якщо 

вони будуть проводитись, або зазначення причини, яка виключає їх проведення, 

а також кінцевий строк для подачі письмових пропозицій. Якщо запропоноване 

правило не було включене до регуляторного плану, то пояснювальна записка 

повинна містити причину з приводу невключення до нього правила [221]. 

Копії пояснювальної записки повинні бути направлені усім керівникам 

громадської ради, засобам масової інформації та громадським організаціям. У 

випадку невиконання цих вимог за поважної причини правило не повинно 

втрачати законної сили. До засобів масової інформації, які повинні бути 

поінформовані, належать усі телевізійні, радіомовні та друковані ЗМІ, що 

функціонують на території міста Нью-Йорк [220, c. 263].  

Перед публікацією у Місцевому журналі (City Record) юрист місцевої ради 

повинен проаналізувати текст правила на предмет відповідності чинному 

законодавству та повноваженням органу. У разі виявлення невідповідностей він 

зобов’язаний письмово повідомити про це керівника ради [221]. 

Рада повинна надати можливість громадськості подавати письмові 

пропозиції до тексту правила, в яких можуть міститися аргументи «за» або 

«проти» прийняття правила, різноманітні дані та інша суттєва інформація, яка 

може вплинути на прийняття цього акту. Громадськість може висловлюватися на 

предмет правила також і під час громадських слухань, якщо у Місцевому журналі 

(City Record) не передбачено проведення таких слухань через їх несуттєвість для 

забезпечення публічного інтересу. Усі письмові пропозиції разом з 

зафіксованими виступами під час громадських слухань відображаються у 

протоколі, який упродовж розумного строку надається для ознайомлення 

громадськості. Після розгляду усіх наданих пропозицій рада має право прийняти 
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правило, яке може включати надані пропозиції. Змінений текст правила не 

повинен проходити знову стадію надання пропозицій. 

Правило вступає в законну силу після того як: 

1) воно направляється органом юристу для його публікації у 

спеціальній збірці (Compilation); 

2) правило разом із пояснювальною запискою було опубліковано у 

Місцевому журналі (City Record) і з того часу минуло 30 днів. При цьому у 

невідкладних ситуаціях правило може вступити в дію до спливу цього строку. 

Для цього орган зобов’язаний надати письмове звернення до мера, яке він 

повинен затвердити. Ці документи повинні міститися у пояснювальній записці 

[221]. 

Будь-яка особа має право подати звернення щодо прийняття правила до 

відповідного органу, який повинен розглянути це звернення протягом 60 днів і 

дати письмову відмову із зазначенням причини або ініціювати процес прийняття 

рішення. Кожен орган повинен прийняти внутрішню інструкцію, в якій буде 

міститися процедура подання, розгляду та винесення рішення по такому 

зверненню. Таким чином, Хартія передбачає ретельну процедуру прийняття 

нормативних актів, якими є правила.  

На наш погляд, досвід США є корисним для України, де відсутній 

нормативно-правовий акт, який регулює порядок видання нормативних актів 

органами місцевого самоврядування. Важливим є те, що громадськість бере 

активну участь у прийнятті нормативних актів, пропозиції якої орган місцевого 

самоврядування повинен врахувати. На нашу думку, таке положення повинно 

бути закріплено у майбутньому Законі України «Про нормативно-правові акти».  

Варто також звернути увагу на такий інструмент діяльності органу 

місцевого самоврядування як план. У Хартії зазначено, що плани розвитку, 

збільшення та покращення міста, його районів та округів можуть пропонуватися 

мером, комісією з питань планування міста, департаментом з питань планування 
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міста, головою управління округу щодо ділянок землі, які знаходяться на 

території округу, управліннями округу щодо ділянок землі, які знаходяться на 

території округу, або громадськими радами щодо ділянок землі, які знаходяться 

у їх віданні. Зазначені суб’єкти повинні подати план разом з письмовою 

рекомендацією до комісії з питань планування міста. Голова управління округів, 

управління округів та громадські ради уповноважені на подачу таких документів 

після того, як вони провели громадські слухання щодо плану. 

Комісія з питань планування міста повинна затверджувати правила, які 

встановлюють мінімальні стандарти до форми та змісту планів. Після отримання 

плану комісія повинна визначити відповідність цього плану стандартам, 

встановленим у правилах, та плановій політиці. Якщо комісія проводить оцінку 

плану, який був наданий від управління округу, то вона залучає до цього процесу 

департамент з охорони навколишнього середовища для здійснення екологічної 

оцінки [210, c. 561].  

Усі плани, які пропонуються для затвердження, повинні направлятися для 

розгляду в департамент з питань планування міста, управління округів та 

громадським радам, на які буде розповсюджуватися дія плану. Управління 

округів та громадські ради повинні проводити громадські слухання з приводу 

такого плану за виключенням випадків, коли план стосується цілого району або 

ділянки землі у декількох районах, тоді слухання повинно проводитися у 

кожному районі. Комісія з питань планування міста повинна встановити 

процедуру і графік перегляду таких планів шляхом прийняття відповідного 

рішення. Управління округу та району уповноважені на перегляд планів, 

предметом яких не є земельні ділянки, якщо планом можуть суттєво зачіпатися 

життєві умови певного району або округу. У такому випадку план та усі 

рекомендації до нього повинні бути доступні округам та районам за запитом. 

Вони можуть проводити за бажанням свої громадські слухання щодо плану, 

скласти до нього свої рекомендації та надати їх комісії з питань планування міста. 
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Під час розумного строку після перегляду плану та подання до нього 

рекомендацій, комісія з питань планування міста має такі повноваження: 

1) переглядає такий план; 

2) організовує громадські слухання щодо такого плану; 

3) приймає рішення (resolution) про затвердження, затвердження зі 

змінами або незатвердження плану [221].  

Якщо комісія затвердила план або затвердила план зі змінами, то такий 

план може бути предметом перегляду місцевою радою Нью-Йорка. У разі 

неприйняття плану комісією, він може бути затверджений місцевою радою двома 

третинами голосів за поданням мера. Після того як мер направив подання комісії 

та раді, комісія повинна надати раді копію свого рішення і плану протягом п’яти 

днів. Разом з цим копії затвердженого плану повинні надсилатися місцевому 

клерку, департаменту з питань планування міста, голові управління округу, 

управлінням округів та громадським радам, на які розповсюджується план [221]. 

Таким чином, положеннями Хартії детально врегульовано питання щодо 

загальної процедури складення та затвердження містобудівних планів. 

Вважаємо, що подібна практика є корисною для наслідування нашою державою, 

оскільки в Україні відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який регулює 

зазначене питання. Процедура складення і затвердження містобудівних планів 

міститься в різних за юридичною силою нормативно-правових актах, що не 

дозволяє в повній мірі визначити важливі етапи цього виду процедури. Разом з 

тим варто звернути увагу на те, що в Сполучених Штатах Америки не 

розглядається такий елемент інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування як адміністративний договір. При цьому звернемо увагу на те, 

що ані Хартія, ані інші юридичні акти не розглядають адміністративні акти як 

інструменти діяльності органів місцевого самоврядування. Аналіз наукових 

джерел з адміністративного права США [210; 212; 213] дає підстави вважати, що 

такий елемент як акт-дія органів місцевого самоврядування також не 
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досліджується науковцями. Зазначені недоліки зумовлюють необхідність 

розгляду досвіду Німеччини щодо інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування.  

На початку звернемо увагу на те, що органи місцевого самоврядування 

Німеччини здійснюють муніципальне управління на рівні громад і об’єднання 

громад (округів). Муніципальне управління реалізує два види задач: задачі 

місцевого самоврядування та надані їм державні задачі. Громади і об’єднання 

громад мають повноваження самостійно вирішувати питання місцевого 

значення, тобто незалежно від наказів органів державної влади, однак реалізація 

цих задач підлягає правовому контролю з боку держави. Характерні для них 

повноваження є самостійне формування органів, планування будівництва, а 

також право на створення і утримання муніципальних публічних закладів та 

господарських підприємств [211, c. 34]. З метою здійснення покладених на них 

завдань органи місцевого самоврядування використовують різноманітні 

інструменти, які закріплені в Законі ФРН «Про адміністративну процедуру», 

який поширює свою дію як на органи державної влади, так і на органи місцевого 

самоврядування.  

Відповідно до речення 1 § 35 Закону ФРН «Про адміністративну 

процедуру» адміністративний акт визначається як рішення, розпорядження або 

інша владна дія, яка приймається органом публічного управління для вирішення 

конкретної індивідуальної справи у сфері публічного права яка має 

безпосередню, спрямовану назовні правову дію [6, c. 206;227].  

Згідно із цим законодавчим визначенням в науковій літературі виділяють 

та аналізують такі ознаки адміністративного акта: 

1. Адміністративний акт може бути прийнятий тільки уповноваженим 

суб’єктом публічного управління, який виконує владні повноваження [219, с. 64]. 

2. Такий акт приймається у формі рішення, розпорядження або іншої 

владної дії. Основним у цій ознаці є вказівка на публічно-владний характер, тобто 
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одностороннє-владний порядок прийняття та обов’язковість виконання для тих, 

кому він адресований [218, с. 176]. 

3. Адміністративний акт спрямовується на врегулювання, вирішення 

конкретної справи. Ця ознака означає, що розпорядження, яке відповідає закону 

або інше вираження волевиявлення спрямовується на виникнення правових 

наслідків, а саме на виникнення, зміну або припинення прав або обов’язків 

громадян, а також на визначення правового становища конкретної справи. Не є 

адміністративними актами дії, які не відповідають цьому критерію, наприклад, 

організаційні дії, спрямовані на узгодження інтересів, надання інформації або 

інших послуг громадянам, а також неформалізовані управлінські дії [216, c. 135].  

4. Ознака індивідуального характеру адміністративного акта дозволяє 

відмежувати його від нормативних актів, які завжди спрямовані на невизначене 

коло осіб [216, c. 136].  

5. Така ознака як безпосередній вплив полягає в тому, що акт 

адресовано «третім» особам, тобто особам, які не знаходяться «в середині» 

органу публічного управління або системи органів публічного управління в 

цілому [218, c. 178]. 

6. Сфера діяльності органів публічного управління – публічне право. Це 

означає, що будь-які дії органу у сфері приватного права не можуть вважатися 

адміністративними актами [219, с. 65]. 

У реченні 2 § 35 Закону ФРН «Про адміністративну процедуру» закріплено 

положення щодо визначення загального розпорядження (die 

Allgemeinverfuegung), яке є особливим видом адміністративних актів. Це 

загальне розпорядження відрізняється тим, що воно спрямоване на коло осіб, що 

визначені або можуть бути визначені за загальними ознаками, чи яке стосується 

публічно-правової якості речі або її використання суспільством [6, c. 206; 227]. 

В законі ФРН «Про адміністративну процедуру» закріплені формально-

правові та матеріально-правові вимоги до адміністративного акта. Це означає, 
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що, по-перше, він повинен прийматися уповноваженим на те органом у межах 

його компетенції, а, по-друге, він повинен прийматися згідно із передбаченою 

процедурою і в певних формах. Обов’язковими елементами процедури 

прийняття адміністративного акту є право бути заслуханим та право на 

ознайомлення учасників з матеріалами справи [6, c. 206-213; 227]. 

За загальним правилом відповідно до § 37 Закону «Про адміністративну 

процедуру» адміністративний акт може виражатися у будь-якій формі – усній, 

письмовій та будь-яким іншим способом [6, c. 207; 227]. Особливі форми актів 

вимагаються у тих випадках, коли це прямо передбачено в законі. Усний акт 

може також бути продубльовано у письмовій формі, якщо він зачіпає законні 

інтереси громадянина і громадянин звертається із проханням про це. 

Адміністративний акт повинен бути офіційно оголошеним або доведений до 

відома адресатів. Саме з моменту доведення до відома адресатів пов’язано 

закінчення адміністративної процедури і початок правового існування акту. До 

моменту офіційного оголошення (доведення до відома адресату) 

адміністративний акт не є таким. Оголошення акта – це не тільки умова 

законності акта, але й умова його реалізації. Так, як закон набуває чинності після 

його опублікування в офіційному джерелі, адміністративний акт стає чинним 

тільки після доведення його до відома адресатів офіційним шляхом [88, c. 81].  

Якщо адміністративний акт стосується декількох адресатів (наприклад, 

декількох власників однієї земельної ділянки) або зачіпає інтереси третіх осіб 

(наприклад, дозвіл на будівництво буде зачіпати інтереси власників сусідніх 

ділянок), то цей акт повинен бути доведений до відома усіх учасників або 

зацікавлених осіб (§ 41 Закону «Про адміністративну процедуру») [227]. Спосіб 

доведення до адресату законом прямо не передбачено, він обирається 

муніципальною владою самостійно, виходячи з принципу доцільності. Це може 

бути просте доведення до відома, публічне оголошення або офіційне вручення 

[88, c. 82].  



 
 

64 

Вступ в дію адміністративного акта передбачено § 43 Закону «Про 

адміністративну процедуру», в якому містяться умови вступу акта в дію [227]. В 

науці адміністративного права розрізняють юридичну дійсність (die 

Wirksamkeit), зовнішню та внутрішню дійсність акта. Юридична дійсність акта 

виникає з моменту, коли його було доведено до відома хоча б однієї особи. 

Зовнішня дійсність розуміється як дія адміністративного акту, як юридичного 

документу, і виникає з моменту, коли його було доведено до відома адресатів. 

Внутрішня дійсність означає, що починають діяти правові приписи, встановлені 

в акті [75, с. 122-130].  

У більшості випадків ці моменти співпадають на практиці. Разом з тим 

інколи зовнішня і внутрішня дійсності можуть бути розподілені в часі. 

Наприклад, в документі, який засвідчує виникнення права на будівництво, 

наданому адресату 24 червня, вказано, що це право виникає з 1 липня. Таким 

чином, зовнішня дійсність наступає 24 червня, а внутрішня 1 липня [88, c. 83]. 

Адміністративний акт буде вважатися законним (правомірним), якщо він 

відповідає правовим вимогам, які висуваються до такого виду актів. Акт буде 

незаконним, якщо він не відповідає правовим вимогам [88, c. 84].  

У підручниках з адміністративного права ФРН звертається увага на 

важливості і практичній значимості теорії законності і незаконності актів, при 

цьому підкреслюється, що протиправність актів може бути пов’язана не тільки з 

неправильним тлумаченням або застосуванням норми права, але й з недостатньо 

ретельним дослідженням обставин справи або їх помилковою оцінкою. 

Вказується на те, що на практиці більшість протиправних актів органів місцевого 

самоврядування не відповідають закону саме з цієї причини [219, c. 224]. 

Адміністративний акт вважається законним, тобто таким, що відповідає 

вимогам, у таких випадках: 

- якщо у конкретному випадку орган місцевого самоврядування повинен 

вчиняти свої дії саме у формі акту (допустимість акту); 
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- якщо акт прийнятий органом у межах його компетенції, у формах, 

передбачених правом, і в результаті відповідної процедури (формальна 

законність); 

- якщо адміністративний акт містить положення, яке відповідає чинному 

праву (матеріальна законність) [219, c. 225]. 

Закон «Про адміністративну процедуру» розподіляє дефектні акти (акти з 

порушенням вимог) на два види, в залежності від тяжкості дефекту в акті: на акти 

з явними (суттєвими) помилками і зі звичайними (іншими) помилками. 

В залежності від характеру помилки виділяють акти з матеріальними 

(змістовними) і формальними (наприклад, порушення процесуальних правил) 

помилками. Правові наслідки залежать від тяжкості помилок, їх характеру, виду 

і деяких інших моментів [218, с. 229-230.].  

Нікчемність акту означає його недійсність, тобто цей акт не породжує 

жодних правових наслідків, передбачених таким актом, в незалежності від того, 

чи був акт оскаржений сторонами [219, c. 227]. 

В Законі передбачено положення щодо можливості трьох основних 

варіантів процедури визнання акту нікчемним. По-перше, це подача 

зацікавленими сторонами скарги до суду про визнання такого акту 

протиправним. По-друге, це звернення до суду за підтвердженням факту 

протиправності (нікчемності) такого акту. По-третє, такий акт може бути визнано 

нікчемним (в незалежності від оскарження) самим органом, який його прийняв. 

Нікчемним є акт, в якому містяться особливо тяжкі та ймовірні дефекти 

(помилки) [6,c. 209-210; 227].  

Незаконність – оскаржуваність актів пов’язана з іншими дефектами, які не 

належать до особливо важливих, ці акти діють і виконуються до тих пір, поки їх 

незаконність не буде встановлена шляхом офіційної процедури за клопотанням 

учасників або за рішенням самого органу. 
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Окрім адміністративного акта Закон «Про адміністративну процедуру», а 

саме § 54-61, регулюють процедуру укладення адміністративних договорів. 

Однак у цих статтях містяться тільки загальні положення. Як закріплено у § 62 

цього акту до адміністративних договорів застосовуються інші положення цього 

закону, а також додатково (у разі наявності певних умов) застосовуються по 

аналогії норми цивільного законодавства [6, c. 215-217; 227]. Більш детальні 

положення про адміністративні договори містяться у спеціальних законах, які 

регулюють відносини у різних галузях публічного управління (наприклад, 

будівельному, соціальному або адміністративно-господарському праві). 

Через те, що адміністративний договір є одним із видів правових договорів, 

то до нього застосовується поняття договору як угода двох (і більше) суб’єктів 

права, спрямованої на виникнення певних правових наслідків (тобто 

спричинення виникнення, зміну або припинення певних правовідносин) і яка 

виникає шляхом узгодженого волевиявлення (пропозиція і прийняття цієї 

пропозиції) [219, с. 346.].  

У § 54 Закону «Про адміністративну процедуру» закріплено офіційне 

визначення публічно-правового договору. Публічно-правовий договір – це угода 

сторін, спрямована на виникнення, зміну і припинення правовідносин у сфері 

публічного права [6, c. 215; 227]. 

У науці німецького адміністративного права звертається увага на 

співвідношення понять «адміністративно-правовий договір» та «публічно-

правовий договір». Це пов’язано з тим, що у § 54 Закону «Про адміністративну 

процедуру» йде мова про публічно-правовий договір, хоча у спеціальній 

літературі [218; 219] зауважено, що хоча договір і називається публічно-

правовим, мова йде саме про адміністративний договір. Цей висновок зроблено 

на підставі тлумачення всього Закону «Про адміністративну процедуру», в якому 

закріплено, що його норми регулюють публічно-правову діяльність суб’єктів 

публічного управління (§1, § 9 Закону «Про адміністративну процедуру»). Таким 
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чином, йдеться про такий публічно-правовий договір, який укладається 

суб’єктами публічного управління і знаходиться під дією норм 

адміністративного права. У цих статтях закону ознака публічно-правового 

характеру договору застосовується у тому ж сенсі, в якому вона застосовується 

при характеристиці адміністративного акта (§ 35 реч. 1 Закону «Про 

адміністративну процедуру»), тобто вказує на межі сфери (адміністративне 

право), в якій діють ці норми [219, с. 347].  

Вказівка на публічно-правовий характер розглядуваного договору має на 

меті показати відмежування цього договору від приватноправового, але це не 

означає розповсюдження положень закону на усі види публічно-правових 

договорів. Внутрішньодержавні договори і управлінські угоди між федерацією і 

її суб’єктами, а також між суб’єктами федерації, між державою і церквою, 

міжнародні договори не підпадають під дію норм цього Закону. При цьому в 

навчальній літературі зазначається, що достатньо спірним є питання щодо того, 

чи можуть зазначені договори належати до публічно-правових [219, с. 349.]. 

Науковці також зазначають, що критерій для визначення правової природи 

договору повинен бути об’єктивним, а не суб’єктивним, тобто не повинен 

залежати від того, що вважають з цього приводу сторони договору. Муніципальні 

органи, здійснюючи публічне управління у сфері надання громадянам публічно-

правових послуг, мають можливість «обирати», чи будуть вони діяти у 

приватноправовій або публічно-правовій формах. Але при цьому вони пов’язані 

визначеними обмеженнями, особливо, якщо вони одного разу обрали для якоїсь 

конкретної сфери одну з форм, то в усіх наступних ситуаціях повинна обиратися 

саме ця форма [219, с. 349]. 

Окрім цього критерієм адміністративного договору не повинен бути 

суб’єктний склад учасників договору. Незалежно від правового становища сторін 

договір може бути укладено в будь-якій формі. Так, суб’єкти, які володіють 

державно-владними повноваженнями можуть вступати у цивільно-правові 
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відносини, наприклад, дві громади можуть укласти цивільно-правову угоду 

майнового характеру. З іншої сторони, незважаючи на деяку дискусійність цього 

питання, багато науковців дотримуються думки, що у випадках, передбачених 

законодавством, адміністративний договір може бути укладеним між двома 

приватними особами, наприклад, можливе договірне прийняття на себе 

громадянином публічно-правового обов’язку щодо очищення вулиць або 

договірна уступка публічно-правового права на отримання грошового утримання 

[217, с. 42.].  

Таким чином, головний критерій розмежування – це предмет договору, 

який витікає із його змісту, а саме характеру прав і обов’язків, яка передаються і 

приймаються сторонами на себе. 

Отже, законодавство і адміністративно-правова наука розглядають 

адміністративний договір на рівні з адміністративним актом в якості важливого 

елементу здійснення публічного управління. 

Окрім вищезазначених елементів інструментів діяльності в Законі «Про 

адміністративну процедуру» передбачені положення про плани [6, c. 221; 227]. З 

точки зору правової догматики адміністративне планування розвивалося у сфері 

будівельного права та права територіального впорядкування, а пізніше також для 

екологічного права. При цьому основний інтерес спрямовувався на ті типи 

планування, які безпосередньо впливають на поведінку приватних осіб або інших 

носіїв публічної адміністрації, як-то підготовка плану забудови та регіонального 

плану [205, c. 382]. Зазначимо, що в Німеччині відсутнє законодавче визначення 

плану. В науці адміністративного права його розглядають як встановлення цілей 

на певний проміжок часу, які повинні бути досягнуті у разі обрання правильного 

варіанту поведінки. Особливістю плану є те, що він завжди спрямовується на 

досягнення позитивного результату в майбутньому [216, c. 299]. Щодо Закону 

«Про адміністративну процедуру» то в § 72-78 закріплена процедура 

затвердження плану. Так, в Законі зазначено, що орган повинен розмістити 
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публічне повідомлення або звернення щодо втілення плану у своєму віснику і в 

місцевих щоденних газетах. Законом передбачена обов’язкова процедура 

проведення слухання щодо плану, строки його проведення, надання пропозицій 

та заперечень щодо плану. План складається зі схем та пояснень, що стосуються 

самого проекту, підстав його виникнення, а також земельних ділянок і споруд, 

пов’язаних із цим проектом. Орган, який проводить слухання за його 

результатами надає висновок і направляє його разом з проектом, експертними 

висновками органів влади та невирішеними запереченнями органу, який 

затверджує проект, протягом одного місяця після закінчення обговорення [6, с. 

221-226; 227] 

В законі також закріплена процедура прийняття ухвали про затвердження 

проекту. При цьому у § 74 зазначено, що замість ухвали про затвердження плану 

може видаватися дозвіл плану, якщо не порушуються права інших осіб або 

зачеплені особи дали письмову згоду на використання їхньої власності або 

іншого права та існує домовленість із носіями публічних інтересів, інтереси яких 

зачеплено. Дозвіл плану має такі самі правові наслідки, як і затвердження плану, 

за винятком відчуження права [6,  c. 225; 227]. 

Законом «Про адміністративну процедуру» передбачено внесення змін до 

плану до завершення проекту. Якщо до завершення проекту в затверджений план 

вносяться зміни, то необхідне проведення нової процедури затвердження плану. 

Якщо проект, втілення якого вже було розпочато, остаточно припиняється, то 

орган влади, який затвердив цей план, повинен скасувати ухвалу про 

затвердження плану. В ухвалі про скасування на носія проекту покладається 

обов’язок повернення в попереднє становище або здійснення інших прийнятних 

заходів, якщо це необхідно для блага суспільства або для уникнення негативних 

наслідків для прав інших осіб [6, c. 226; 227]. 

Крім адміністративних актів, нормативних актів, актів-планів та 

адміністративно-правових договорів в області здійснення публічного управління 
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існують також інші елементи інструментів діяльності. До них належать 

пояснення, консультації, надання різноманітних даних та інші дії, які 

називаються реальними актами (Realakte) [217, с. 36]. 

Під ними розуміються усі фактичні дії (заходи), які здійснюються 

суб’єктами публічного управління, які не спрямовані на виникнення правових 

наслідків на відміну від адміністративних актів та договорів, але спрямовані на 

виникнення фактичних наслідків. За ознакою спрямованості на правові наслідки 

ці реальні дії відрізняються від правових актів, а не тільки від правових актів 

публічного управління [217, с. 37].  

Із зазначеного випливає, що у Німеччині знаходять правове регулювання 

такі важливі інструменти діяльності органів місцевого самоврядування як 

адміністративні акти, адміністративні договори та акти-плани. Окрім цього, в 

якості окремого інструменту діяльності виділяються реальні акти. На нашу 

думку, досвід цієї країни повинен бути запозичений Україною. Важливо, щоб в 

Україні був прийнятий Адміністративно-процедурний кодекс, який буде містити 

положення про названі інструменти діяльності органів місцевого 

самоврядування. На сьогодні проект цього нормативно-правового акту 

стосується тільки процедури прийняття адміністративних актів. Вважаємо, що до 

майбутньому Адміністративно-процедурного кодексу України повинно бути 

включено визначення адміністративного акту, вимоги до нього, порядок і умови 

набуття ним чинності, умови визнання акту нікчемним, способи його доведення 

до адресату, вимоги до законності адміністративних актів. Окрім цього, за 

аналогією з Законом ФРН «Про адміністративну процедуру» у Кодексі повинні 

міститися положення про визначення адміністративного договору, загальні 

вимоги до його укладення, вказівка на те, що до адміністративного договору 

можуть застосовуватися положення цивільного законодавства. Додатково у 

майбутньому Кодексі повинно бути закріплено визначення плану і процедури 
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його затвердження, обов’язково зазначивши процедуру слухання, правові 

наслідки затвердження плану, внесення до нього змін та умови його скасування. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

 

Проаналізовано історію розвитку органів місцевого самоврядування та 

використання ними у своїй діяльності різноманітних інструментів в межах 

чотирьох періодів, а саме: 1) перший – з 1864 р. до жовтня 1917 р.; 2) другий – з 

листопада 1917 р. до початку 1920 р.; 3) третій – з 1920 р. до 1991 р., який 

поділено на 2 етапи: з 1920 р. до 1938 р. та з 1938 р. до 1991 р.; 4) четвертий – з 

1991 р. по теперішній час.  

Наголошено, що під час першого періоду на території України 

функціонували органи самоуправління (у сучасному розумінні органи місцевого 

самоврядування). Основними інструментами їх діяльності були обов’язкові 

постанови, процедура прийняття, зміни та скасування яких була врегульована на 

нормативному рівні. Звернено увагу, що обов’язкові постанови досліджувались 

науковцями в межах розгляду питання про безпосередню діяльність органів 

самоуправління. 

Зазначено, що під час другого історичного періоду підтримувались і 

розвивались ідеї створення незалежного самоврядування, які через громадянську 

війну не були втілені в життя. Встановлено, що нормативні документи того часу 

не визначали акти, які були уповноважені видавати органи місцевого 

самоврядування. 

У межах третього періоду запропоновано виділяти 2 етапи, а саме: з 1920 

до 1938 та з 1938 до 1989. Звернено увагу, що після утвердження в Україні 

радянської влади була проведена реформа, в результаті якої органи місцевого 
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самоврядування ставали органам державної влади і здійснювали державне 

управління. Вказано, що їх умовним прототипом на початку становлення 

радянської влади були місцеві ради та їх виконавчі комітети і президії, які 

приймали обов’язкові постанови. Зазначено, що процедура їх видання, строк дії 

та способи оскарження була врегульована спеціальними юридичними актами до 

прийняття Адміністративного Кодексу УРСР. Встановлено, що цей акт містив 

ряд суттєвих положень процедури прийняття та оскарження обов’язкових 

постанов, а також притягнення особи до юридичної відповідальності у випадку 

невиконання нею закріплених у постанові вимог. Зроблено висновок, що 

питання, з яких приймалися обов’язкові постанови рад, були подібними до тих, 

які вирішували губернські, земські та міські установи під час існування 

Російської імперії. 

Встановлено, що з моменту прийняття Конституції УРСР і до моменту 

набуття Україною незалежності стало важко провести розмежування між актами, 

які приймалися місцевими та іншими радами. Звернено увагу, що наука 

адміністративного права була зосереджена на проблемах визначення компетенції 

місцевих рад, а також повноваженнях і процедури прийняття ними рішень. 

Наголошено, що особливістю другого етапу того періоду було те, що вченими не 

робилося розмежування між внутрішніми актами місцевих рад, які регулювали їх 

повсякденну діяльність, та зовнішніми, які безпосередньо спрямовувались на 

регулювання відносин у суспільстві. 

Зазначено, що в межах четвертого періоду прийнято низку нормативних 

актів, які закріплюють засади існування незалежних органів місцевого 

самоврядування, їх повноваження, правовий статус та можливість застосування 

ними різноманітних інструментів діяльності. 

Доведено, що використання категорії «форми діяльності органів місцевого 

самоврядування» не узгоджується із метою адміністративного права, в якому 

визнається ідея служіння людині; не може містити в собі складову 
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адміністративного договору; суперечить євроінтеграційним процесам, які 

відбуваються в Україні, а тому підлягає заміні категорією «інструменти 

діяльності органів місцевого самоврядування».  

Під інструментами діяльності органів місцевого самоврядування 

запропоновано розуміти комплекс заходів, які вони використовують в межах 

своєї компетенції на підставі норм адміністративного права, застосування яких 

здатне регулювати суспільні відносини у сфері діяльності цих органів або 

викликати виникнення фактичних результатів. 

До інструментів діяльності органів місцевого самоврядування 

запропоновано відносити нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні 

договори, акти-плани та акти-дії. 

Зазначено, що інструментам діяльності органів місцевого самоврядування 

притаманні такі ознаки: 

- їх належність до заходів, які використовують у своїй діяльності 

органи місцевого самоврядування;  

- їх регламентація адміністративно-правовими нормами;  

- їх використання у межах компетенції органів місцевого 

самоврядування;  

- їх здатність регулювати суспільні відносини у сфері діяльності 

органів місцевого самоврядування або викликати виникнення фактичних 

результатів.  

Наголошено, що у Сполучених Штатах Америки процедура прийняття 

нормативних актів органами місцевого самоврядування детально врегульована 

хартіями місцевого самоврядування. Доведено, що цей досвід є корисним для 

запозичення Україною, де відсутній нормативно-правовий акт, який регламентує 

порядок видання нормативних актів органами місцевого самоврядування. 

Звернено увагу, що громадськість бере активну участь у прийнятті нормативних 

актів, пропозиції якої орган місцевого самоврядування повинен врахувати. 
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Обґрунтовано позицію, що таке положення повинно бути закріплено в 

майбутньому Законі України «Про нормативно-правові акти». 

Зазначено, що положеннями Хартії детально врегульовано питання щодо 

загальної процедури складення та затвердження містобудівних планів. Доведено, 

що подібна практика є корисною для наслідування нашою державою, оскільки в 

Україні відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який регулює зазначене 

питання. Разом з тим звертається увага, що в Сполучених Штатах Америки не 

розглядається такий елемент інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування як адміністративний договір. При цьому підкреслюється, що ані 

Хартія, ані інші юридичні акти не розглядають адміністративні акти як 

інструменти діяльності органів місцевого самоврядування.  

Наголошено, що у Німеччині знаходять правове регулювання такі важливі 

інструменти діяльності органів місцевого самоврядування як нормативні акти, 

адміністративні акти, адміністративні договори та акти-плани. Окрім цього в 

якості окремого інструменту діяльності виділяються акти-дії. Доводиться 

доцільність використання досвіду цієї країни в Україні. Зазначається, що до 

майбутнього Адміністративно-процедурного кодексу України повинно бути 

включено визначення адміністративного акту, вимоги до нього, порядок і умови 

набуття ним чинності, умови визнання акту нікчемним, способи його доведення 

до адресату, вимоги до законності адміністративних актів. Окрім цього, за 

аналогією з Законом ФРН «Про адміністративну процедуру», в майбутньому 

Адміністративно-процедурному Кодексі України повинні міститися положення 

про визначення адміністративного договору, загальні вимоги до його укладення, 

вказівка на те, що до адміністративного договору можуть застосовуватися 

положення цивільного законодавства. Додатково пропонується закріпити 

визначення плану і процедури його затвердження, слухання, внесення до нього 

змін та умови його скасування. 
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РОЗДІЛ 2 

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

 

2.1. Юридичні акти як інструменти діяльності органів місцевого 

самоврядування 

 

 

Інструменти діяльності органів місцевого самоврядування представляють 

собою певні засоби, застосування яких  регулює суспільні відносини у сфері 

діяльності цих органів або сприяють виникненню певних результатів. Серед 

таких засобів необхідно виділяти юридичні акти, до яких слід відносити 

підзаконні нормативні акти та адміністративні акти, які пропонуємо розглянути 

детальніше.  

В першу чергу необхідно звернути увагу на те, що на сьогодні замість 

категорії «юридичний акт» більш розповсюдженою є дефініція «правовий акт» 

або «правовий акт управління». Зазначимо, що термін «правовий акт управління» 

було запроваджено ще в науці радянського права, в якій було відсутнє будь-яке 

розмежування між правом і законом. Це було пов’язано з тим, що у Радянському 

Союзі право розумілося як сукупність норм, санкціонованих державою [34]. 

Внаслідок цього між правом і законом не існувало жодного розмежування і вони 

виступали рівними синонімічними поняттями. Тому вживання терміну правовий 

акт управління не викликало сумнівів. Ситуція змінилась із прийняттям 

Конституції України [69], яка закріплює принцип верховенства права, відповідно 

до якого право не є тільки законом. Це випливає із Рішення Конституційного 

Суду України, який зазначає, що одним з проявів верховенства права є те, що 

право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й 

інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які 

легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем 
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суспільства. Таким чином, верховенство права проявляється, в першу чергу, у 

верховенстві справедливості [171]. Із зазначеного випливає, що будь-який акт, 

який приймається органом місцевого самоврядування, може вважатися правовим 

лише тоді, коли він є справедливим. Проте відповідність його критерію 

справедливості може робитися Конституційним Судом України. У зв’язку з цим 

робимо висновок про недоцільність вживання прикметнику «правовий» до усіх 

актів, які приймаються органами місцевого самоврядування і необхідності його 

заміни прикметником «юридичний» [200].  

Тепер необхідно визначитись з питанням щодо того, що собою представляє 

юридичний акт. Під ним, в науці адміністративного права розуміється офіційно 

оформлений результат волевиявлення органів виконавчої влади (та інших суб’єктів 

державного управління), здійснюваний в односторонньому порядку з дотриманням 

встановленої процедури і спрямований на виникнення певних юридичних наслідків. 

Відповідне визначення наділяє правовий акт управління наступними ознаками: 

підзаконність, імперативність, правомочність, офіційність, односторонність, 

належна оформленість [10, с. 281-282]. Однак ми не можемо погодитися з цією 

тезою. Так, ми вважаємо, що юридичні акти уповноважені приймати не лише органи 

виконавчої влади та інші суб’єкти державного управління, але і органи місцевого 

самоврядування, що випливає із Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [146]. Під час вирішення питань місцевого значення органи місцевого 

самоврядування приймають рішення, які тягнуть юридичні наслідки для осіб, 

яких вони стосуються. Таким чином, відносячи лише органи виконавчої влади до 

суб’єктів, які приймають юридичні акти, автори тим самим звужують коло 

суб’єктів, які можуть брати участь у такому процесі. Тому, ведучи мову про 

суб’єктів прийняття юридичних актів, доцільно їх об’єднати в одну групу, а саме 

суб’єктів публічної адміністрації, на яких законом покладається виконання 

публічних завдань. 
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Підримуємо думку В.П. Тимощука, який зазначає, що належна 

оформленість є не ознакою, а скоріше вимогою до юридичного акта. 

Правомочність та офіційність є дублюючими ознаками, оскільки правомочність 

(повноваження) суб’єкта на прийняття певного юридичного акта автоматично 

робить цей акт офіційним [189, c. 23].  

Враховуючи зазначене вище пропонуємо наділити юридичні акти, які 

приймаються органами місцевого самоврядування такими ознаками: 

По-перше, це підзаконність, яка означає, що він видається на підставі та 

на виконання законів та інших юридичних актів. 

По-друге, юридичний акт є актом публічного права, тобто він 

приймається з метою задоволення публічного інтересу та на підставі норм 

публічного (адміністративного) права у сфері місцевого самоврядування.  

По-третє, він приймається органами місцевого самоврядування, які мають 

розгалуджену систему. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» їх структура складається з територіальних громад; 

сільських, селищних, міських рад; сільського, селищного, міського голови; 

виконавчих органів сільської, селищної, міської ради; районних та обласних рад, 

що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; 

органів самоорганізації населення [146]. Із перелічених органів юридичні акти 

приймаються сільськими, селищними, міськими радами; сільським, селищним, 

міським головою; виконавчими органами сільської, селищної, міської ради, а 

також начальниками управлінь і департаментів міських рад.  

По-четверте, юридичний акт має односторонній характер, що означає, що 

він приймається органом місцевого самоврядування і не залежить від волі осіб, 

на яких він розповсюджується. 

По-п’яте, він спрямовується на регулювання суспільних відносин у сфері 

діяльності органів місцевого самоврядування. 

Таким чином, на підставі викладеного вище пропонуємо розуміти під 
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юридичним актом підзаконні односторонні акти органів місцевого 

самоврядування, які регулюють суспільні відносини у сфері їх діяльності. На 

нашу думку, відповідне визначення найбільш точно дозволяє зрозуміти сутність 

та зміст цієї правової категорії. Із зазначеного визначення випливає, що 

адміністративний договір не буде юридичним актом у зв’язку з тим, що договір 

не є одностороннім актом волевиявлення органу місцевого самоврядування. Для 

його укладення необхідна участь щонайменше двох суб’єктів.  

У зв’язку з тим, що на сьогодні існує велика кількість юридичних актів, які 

приймаються органами місцевого самоврядування, то необхідним виглядає 

проведення їх класифікації. Класифікація юридичних актів має велике 

теоретичне й практичне значення, оскільки відображає специфіку завдань і 

функцій, які виконують органи місцевого самоврядування у повсякденній 

діяльності. Окрім цього, класифікація юридичних актів полегшує роботу з ними, 

тому що дозволяє об’єднати в одне ціле велику кількість рішень, які приймаються 

органами місцевого самоврядування. Отже, юридичні акти органів місцевого 

самоврядування можуть бути класифікованими за такими критеріями:  

1. Залежно від юридичних властивостей [182] вони поділяються на:  

- нормативні акти; 

- адміністративні акти. 

2. В залежності від форми актів, які приймаються органами місцевого 

самоврядування, їх можна поділити на: 

- розпорядження (якщо вони приймаються головою або начальником 

управління або департаменту сільської, селищної, міської ради); 

- рішення (якщо вони приймаються радою або її виконавчим комітетом). 

Відповідна класифікація випливає із аналізу положень Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» [146]. Разом з тим, Львівська міська 

рада окрім рішень приймає також ухвали [76]. При цьому у регламенті Львівської 

міської ради відсутнє будь-яке пояснення щодо поняття «ухвала». У тлумачному 
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словнику української мови вона визначається як колективне рішення або 

розпорядження органів державної влади [190]. Враховуючи зазначене, з метою 

розмежування актів, які приймаються різними суб’єктами органів місцевого 

самоврядування, пропонуємо, щоб сільські, селищні, міські ради приймали 

ухвали, а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад приймали 

рішення. 

3. Залежно від суб’єкта прийняття: 

- акти, які приймаються сільською, селищною, міською радою, районними 

та обласними радами; 

- акти, які приймаються сільським, селищним, міським головою; 

- акти, які приймаються начальниками управлінь та департаментів міської 

ради; 

- акти, які приймаються на засіданнях та сесіях виконавчих комітетів 

сільських, селищних, міських рад. 

4. Залежно від дії в часі вони поділяються на: 

- безстрокові, коли актом не встановлено строку його дії; 

- термінові, коли в акті встановлено строк їх дії; 

- тимчасові, коли акти діють протягом невизначеного, але, як правило, 

нетривалого часу [182]. 

6. Залежно від сфер, для регулювання яких приймаються акти, вони 

поділяються на акти: 

- у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та 

обліку; 

- в галузі бюджету, фінансів і цін; 

- у сфері управління комунальною власністю; 

- в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; 

-  у галузі будівництва; 
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-  у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; 

- у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища; 

- у сфері соціального захисту населення; 

- в галузі зовнішньоекономічної діяльності; 

- в галузі оборонної роботи; 

- у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян; 

- у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги; 

Відповідні сфери випливають із аналізу положень Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» [146] щодо змісту повноважень органів 

місцевого самоврядування. 

Таким чином, юридичні акти можна класифікувати за різними критеріями, 

проте найбільш цікавою і практично корисною виглядає класифікація юридичних 

актів в залежності від юридичних властивостей, оскільки вона розкриває типи 

актів, які приймаються органами місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 

відповідно до неї усі юридичні акти поділяються на нормативні та 

адміністративні. 

В теорії адміністративного права під нормативним актом розуміють 

юридичні акти, які встановлюють, змінюють або скасовують правові норми. 

Вони встановлюють загальні правила регулювання однотипних відносин у сфері 

виконавчої влади, розраховані на тривале застосування та не мають конкретного 

адресата. Саме у нормативних актах виявляється регулятивна роль 

адміністративного права. Нормативні акти є найбільш містким вираженням 

реалізації виконавчої влади, оскільки саме через них відбувається підзаконна 

адміністративна нормотворчість. Нормативні акти встановлюють конкретні права, 

обов’язки, відповідальність учасників адміністративно-правових відносин. У 

них часто містяться обмеження і заборони, зумовлені специфікою сфери 
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управління. Вони формують основи взаємодії різних суб’єктів управління 

(наприклад, шляхом встановлення певного адміністративно-правового режиму), 

передбачають юридичні гарантії забезпечення законності й дисципліни в 

управлінні [9, с. 210; 10, с. 282-283; 197, с. 177]. Проте ми не можемо погодитися з 

тим, що нормативні акти виходять лише від органів виконавчої влади. Органи 

місцевого самоврядування та інші суб’єкти публічної адміністрації можуть також 

приймати нормативні акти, які є неперсоніфікованими та розрахованими на 

багаторазове застосування. Прикладом може бути Рішення Львівської міської ради 

від 02.10.2016 № 78 «Про організацію і проведення громадських та інших робіт 

тимчасового характеру у м. Львові у 2016 році» [149]. У зазначеному акті 

містяться зобов’язальні норми комунальним підприємствам, установам, 

організаціям створити робочі місця для здійснення громадських робіт на 

договірних засадах. 

Таким чином, нормативні акти органів місцевого самоврядування 

характеризуються такими ознаками: 

- вони видаються в установленому законом порядку органами 

місцевого самоврядування та їх посадовими особами; 

- вони містять правові норми (загальнообов’язкові правила 

поведінки);  

- вони є неперсоніфікованими, тобто обов’язковими до невизначеного 

кола осіб; 

- вони розраховані на багаторазове застосування; 

- вони мають локальний характер, тобто розповсюджуються на ту 

територію, в якій діє компетенція органів місцевого самоврядування. 

Прикладом подібних актів можуть бути рішення Харківської міської ради 

від 19.12.2012 № 960/12 «Про Порядок оформлення договорів оренди землі у 

місті Харкові» [155], рішення Івано-Франківської міської ради від 

28.01.2016р.  № 10-3 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 
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м. Івано-Франківська» [122], рішення Херсонської міської ради від 01.03.2016  

№  78 «Про встановлення ставки щодо сплати земельного податку» [123].  

Отже, будь-який нормативний акт повинен відповідати вищезазначеним 

ознакам. Слід зазначити, що в межах нормативних актів необхідно також 

виділяти регуляторні нормативні акти, під якими слід розуміти прийнятий 

органом місцевого самоврядування нормативний акт, який або окремі положення 

якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також 

адміністративних відносин між регуляторними органами (в нашому випадку 

органом місцевого самоврядування) або іншими органами державної влади та 

суб’єктами господарювання [130]. Таким чином, крім загальних ознак, 

притаманних нормативним актам органів місцевого самоврядування, 

регуляторний акт має конкретну мету, а саме здійснювати регулювання 

діяльності у сфері господарських відносин, на які може здійснювати вплив орган 

місцевого самоврядування. 

Разом з нормативними актами органи місцевого самоврядування у своїй 

діяльності для впливу на адміністративно-правові відносини широко 

застосовують адміністративні акти, які є найбільш розповсюдженими 

інструментами їх діяльності. Проте в науці адміністративного права є більш 

вживаною категорія «індивідуальний акт управління» [8, с. 141; 10, с. 283], що не 

зовсім відповідає оновленій концепції адміністративного права, яка відходить від 

домінування в ньому поняття управління, про що свідчать положення Концепції 

адміністративної реформи та намаганнями України стати членом Європейського 

Союзу та Європейського адміністративного простору, в якому більш вживаним є 

категорія адміністративний акт.  

Проте на сьогодні в науці адміністративного права відсутня єдність думок 

до категорії адміністративного акта. Одними з перших авторів, які надали 

визначення зазначеному поняттю у вітчизняній науці були А.Ф. Євтихієв та  

А.І. Єлістратов, які під адміністративним актом розуміли відповідно «акт 
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управління, спрямований на виникнення, зміну або припинення конкретних 

юридичних відносин або станів» та «відображення державної волі в межах закону 

з метою виконання обов’язків публічно-правового характеру» [43, с. 141; 46,  

с. 159]. 

Автори наділяли адміністративний акт такими ознаками: 

1) це акт, спрямований на виникнення, зміну чи припинення конкретних 

юридичних відносин; 

2) адміністративний акт – це акт публічного права (приймається з метою 

громадського служіння, відноситься до здійснення публічних служб); 

3) адміністративний акт належить до категорії державних актів; 

4) адміністративний акт – правомірний, тобто: а) він виходить від 

компетентної до його вчинення адміністративної установи; б) відповідає за своїм 

змістом праву (законам у формальному сенсі та указах); в) дотримується законної 

форми; г) переслідує законну ціль; 

5) адміністративний акт – стійкий (має законну силу), тобто недопустима 

самочинна (довільна) зміна адміністрацією своїх актів [43, с. 146; 46, с. 157]. 

Тобто під адміністративним актом автори розуміли акт публічного права, 

який видавався з метою виникнення, зміни або припинення адміністративно-

правових відносин між органом державної влади та конкретною особою.  

В радянській правовій науці до категорії адміністративного акта, а точніше 

індивідуального акта державного управління, було віднесено акти державного 

управління, які не встановлювали правових норм, а застосовували норми закону 

або іншого державно-правового акта до конкретних явищ суспільного життя [22, 

с. 37-38; 64, с. 153; 101, с. 166; 175, с. 161; 185, с. 116].  

Доцільно наголосити на тому, що підходи до визначення адміністративного 

акта не зазнали значних змін в період незалежності України. Так, колектив 

авторів підручнику «Адміністративне право» за редакцією Ю. П. Битяка під 

останнім розуміють офіційний припис, заснований на законі, прийнятий 
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суб’єктом управління на будь-якому рівні державної ієрархії в порядку 

одностороннього волевиявлення й у межах його компетенції з додержанням 

встановленої процедури та форми, що тягне за собою певні юридичні наслідки 

[7, c. 138].  

Проте такі визначення не можуть бути застосовані в умовах сьогодення. Це 

пояснюється тим, що в незалежній Україні виникли органи місцевого 

самоврядування. Відповідно до ст. 140 Конституції України 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 значення в межах Конституції 

і законів України [69]. Із цього випливає, що органи місцевого самоврядування 

не є органами державної влади. Разом з тим аналіз їх повноважень свідчить про 

виконання ними функцій державної влади. Так, відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» [146] органи місцевого 

самоврядування здійснюють повноваження делеговані їм органами виконавчої 

влади. Окрім цього, із наданих вище дефініцій відкритими залишаються питання 

щодо кола осіб, на яких розповсюджується адміністративний акт, а також 

випадки, до яких може бути його застосовано. 

На законодавчому рівні перша спроба закріпити визначення 

адміністративного акта простежується у Постанові Кабінету Міністрів України 

від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування 

адміністративних послуг» [142]. Відповідно до ч. 3 п. 1 цього юридичного акта 

адміністративний акт – це прийняте поміж іншим органом місцевого 

самоврядування рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи 

припинення прав та обов’язків особи. Із цієї дефініції стає зрозумілим, що 

адміністративний акт спрямований на регулювання відносин із конкретною 

особою. Водночас незрозуміло в яких випадках та з якою метою він повинен 

прийматися, що робить це визначення далеким від ідеалу. Дослідження положень 
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зазначеного юридичного акту дає підстави вважати, що адміністративні акти 

видаються за наслідком надання адміністративної послуги юридичній чи 

фізичній особі за їх заявою, а також спрямовані на реалізацію та захист прав і 

законних інтересів приватних осіб та/або на виконання особою визначених 

законом обов’язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та 

інших документів, реєстрація тощо).  

Ми погоджуємося із І.В. Патерило, яка вказує, що в подібному підході до 

визначення адміністративного акта, не простежується логіки правової 

конструкції «причина – наслідок». Як зазначає автор, надання послуги 

спрямоване не на видання адміністративного акта, а на надання певного блага, 

що випливає із природи поняття «послуга». Вона також наголошує, що 

причинно-наслідковий зв’язок у цьому випадку можна відобразити як звернення 

особи із заявою про надання послуги – прийняття повноважним суб’єктом 

рішення про надання/відмову в наданні послуги, яке оформлюється відповідним 

адміністративним актом – результат рішення, тобто послуга, який 

супроводжується наданням відповідного документа приватній особі, яка 

звернулася із заявою [99]. 

Варто зазначити, що розглянутий нами акт втратив на сьогодні чинність 

внаслідок видання Постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 р. 

№ 309 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг» 

[121]. Таким чином, визначення адміністративного акта залишається на сьогодні 

неврегульованим на законодавчому рівні. 

Необхідно також проаналізувати положення проекту Адміністративно-

процедурного Кодексу України, в якому адміністративний акт розглядається як 

рішення (правовий акт) індивідуальної дії, прийняте адміністративним органом 

за результатами розгляду адміністративної справи відповідно до 

Адміністративно-процедурного Кодексу, спрямоване на набуття, зміну чи 
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припинення прав та обов’язків фізичної або юридичної особи (осіб) [164]. Але 

відповідне визначення містить також певні недоліки. Так, воно наділяє 

адміністративний акт такою ознакою як індивідуальність, яка полягає в тому, що 

ці акти розповсюджуються на визначених осіб та відносини, які виникають між 

ними. Це означає, що їх головною особливістю буде конкретність, а саме: а) чітка 

визначеність адресата – конкретної особи або осіб; б) чітке формулювання 

конкретних юридичних волевиявлень суб’єктами адміністративного права, які 

видають такі акти; в) розв’язання за їх допомогою конкретних, а саме 

індивідуальних справ або питань, що виникають у сфері державного управління; 

г) виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, обумовлених 

цими актами [13, с. 151]. Проте відповідну ознаку адміністративного акта досить 

складно застосувати до рішень органу місцевого самоврядування, які спрямовані 

не на конкретну особу, а на врегулювання різноманітних життєвих ситуацій. 

Прикладом подібної ситуації може бути рішення виконавчого комітету селищної 

ради щодо святкування Дня перемоги. У цьому разі відсутня така ознака 

адміністративного акта як індивідуальність, оскільки він не спрямований на 

конкретну особу. Нормативним же цей акт не може бути, оскільки в ньому 

відсутні норми права. Таким чином, залишається незрозумілим, яким чином 

особа може оскаржити таке рішення до адміністративного суду. На підставі 

викладеного вище, доходимо висновку про неможливість наділення 

адміністративного акта ознакою індивідуальності.  

Проект Адміністративно-процедурного кодексу наділяє адміністративний 

акт також такою ознакою як його прийняття в порядку, передбаченому цим 

кодексом. Проте, на нашу думку, це скоріше є вимогою до адміністративного 

акта, яка випливає із ч. 2 ст. 19 Конституції України, в якій закріплено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України [69]. Відповідне положення 
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Конституції України буде розповсюджуватися на діяльність органів місцевого 

самоврядування щодо прийняття адміністративних актів.  

З огляду на це можна зробити висновок про невідповідність поняття 

адміністративного акта, передбаченого в проекті Адміністративно-процедурного 

кодексу України, потребам суспільства і необхідності розгляду закордонного 

досвіду у цій сфері.  

Так, у § 35 закону Федеративної Республіки Німеччини «Про 

адміністративну процедуру» під адміністративним актом розуміється кожне 

розпорядження, рішення або суверенний захід, який приймає орган влади для 

врегулювання окремого випадку у сфері публічного права і який має 

безпосередню, спрямовану назовні правову дію [6; 227]. Аналізуючи зазначене 

положення німецького законодавства, можна зауважити, що характерними 

рисами адміністративного акта є те, що він: 1) може набувати форми 

розпорядження, рішення або суверенного заходу; 2) приймається органом влади; 

3) приймається з метою врегулювання окремого випадку у сфері публічного 

права; 4) спрямовується назовні [107]. Така ознака як регулювання окремого 

випадку означає, що адміністративний акт може спрямовуватися як на конкретну 

особу, так і на регулювання різних ситуацій, до яких можуть бути причетними 

невизначене коло осіб. Таким чином, вищезгадане рішення виконавчого комітету 

селищної ради буде вважатися адміністративним актом, якщо використовувати 

ці ознаки. Відповідний приклад свідчить про практичну корисність німецького 

досвіду у сфері визначення адміністративного акта, а тому пропонуємо це 

врахувати в майбутньому при прийнятті Адміністративно-процедурного кодексу 

України.  

Таким чином, до ознак адміністративного акта, який приймається органом 

місцевого самоврядування, пропонуємо відносити такі:  

1) його прийняття органами місцевого самоврядування; 
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2) його зовнішня спрямованість. Акцент на зовнішній дії адміністративного 

акта дозволяє відмежовувати такі акти від внутрішньо спрямованих актів, 

наприклад, щодо вирішення організаційних питань всередині органу місцевого 

самоврядування [189, с. 25]; 

3) його спрямованість на вирішення конкретного випадку індивідуальної 

справи. Відповідна ознака означає, що рішення органу місцевого самоврядування 

приймається з метою виникнення конкретних правових наслідків, що 

проявляється у виникненні, зміні чи припиненні прав і обов’язків особи, а також 

на врегулювання конкретної ситуації у певній справі;  

4) його прийняття у сфері місцевого самоврядування, що свідчить про 

належність цього акта до акту публічного права. Це пов’язано з тим, що місцеве 

самоврядування покликане вирішувати питання місцевого значення, що 

досягається за допомогою застосування норм публічного права. 

Враховуючи зазначені ознаки, пропонуємо розуміти під адміністративним 

актом будь-яке рішення органу місцевого самоврядування, яке має зовнішню 

спрямованість і приймається з метою врегулювання конкретного випадку у сфері 

місцевого самоврядування. На нашу думку, подібне визначення необхідно 

передбачити в проекті Адміністративно-процедурного кодексу України, оскільки 

воно найбільш повно відображає сутність та особливості адміністративного акта.  

При цьому необхідно звернути увагу на те, що деякі рішення органів 

місцевого самоврядування не можуть вважатися адміністративними актами. 

Зазначене стосується актів-дій органів місцевого самоврядування, наприклад, 

прибирання зупинок; проміжних рішень органу місцевого самоврядування, 

наприклад, рішення місцевої ради про необхідність надання додаткових 

документів для зміни цільового призначення земельної ділянки; офіційних 

документів, які спрямовані на засвідчення певних фактів, наприклад, довідка, 

трудова книжка; юридично значущих волевиявлень органу місцевого 

самоврядування, яке не має регулюючого характеру, наприклад, встановлення 
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строків для надання документів або вчинення інших необхідних дій. Такі рішення 

не викликають настання певних юридичних наслідків; не мають кінцевого 

регулюючого впливу; не можуть викликати настання юридичних наслідків, а 

тому не вважаються адміністративними актами [84, с. 262].  

Окремо необхідно звернути увагу на класифікацію адміністративних актів, 

що дозволить краще зрозуміти їх спрямованість.  

1. В залежності від характеру юридичних наслідків, які вони мають по 

відношенню до особи щодо якої видаються, їх можна поділити на: 

- акти, які уповноважують особу на вчинення певних дій, наприклад, 

рішення органу місцевої влади про надання особі земельної ділянки для 

забудівлі; 

- акти, які накладають на особу певний юридичний обов’язок. Наприклад, 

рішення про накладення на особу штрафу; 

- акти, які тимчасово обмежують певне суб’єктивне право. Наприклад, 

рішення місцевої ради про заборону проведення будівельних робіт на земельній 

ділянці; 

- акти, які сприяють поновленню порушених раніше органом місцевого 

самоврядування суб’єктивних прав і законних інтересів особи [84, c. 267]. 

Наприклад, рішення місцевої ради про скасування постанови щодо накладення 

на особу адміністративного стягнення.  

2. В залежності від характеру волевиявлення органу місцевого 

самоврядування, який приймає адміністративний акт, вони поділяються на: 

- ті, які містять вимогу, наприклад, рішення місцевої ради про прибирання 

території у вихідний день; 

- ті, які сприяють виникненню, зміні або припиненню певних 

правовідносин, наприклад, надання дозволів (щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки). 

3. В залежності від кола суб’єктів, на яких розповсюджується дія акту: 



 
 

90 

- односторонньої дії, наприклад постанова про накладення 

адміністративного стягнення; 

- двосторонньої або трьохсторонньої дії, коли одному суб’єкту надається 

певне право, а в іншого суб’єкта право обмежується. Наприклад, надання дозволу 

на будівництво є сприятливим для особи, яка його отримала, але має певні 

негативні наслідки для її сусідів. 

4. За об’єктом спрямування: 

- індивідуальні, тобто спрямовані на конкретну особу, наприклад, надання 

земельної ділянки; 

- ситуаційні, які розповсюджуються на невизначене коло осіб і спрямовані 

на регулювання конкретного випадку, наприклад, рішення про святкування Дня 

перемоги; 

- речові, які приймаються щодо певного матеріального об’єкта, наприклад, 

рішення про надання статусу культурної спадщини певній пам’ятці. 

5. В залежності від змісту розпорядження, що містяться в адміністративних 

актах [84, с. 266-267]: 

- наказові адміністративні акти, які містять наказ або заборону, вони 

приписують певний вид поведінки або зобов’язують утримуватися від певних дій 

(рішень), наприклад, розпорядження про примусове знесення будівлі: 

- правовстановлюючі адміністративні акти встановлюють, змінюють або 

припиняють конкретні правовідносини, наприклад, призначення особи на 

публічну службу; 

- підтверджуючі адміністративні акти підтверджують наявність у особи 

певного права або певної важливої з точки зору права властивості, іншими 

словами, ці акти засвідчують те, що вже фактично існує, надаючи цьому явищу 

юридичної обов’язковості. Наприклад, підтвердження права на отримання 

субсидії на оплату комунальних послуг. 

6. В залежності від впливу на приватних осіб [84, с. 267]: 
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- обтяжуючі адміністративні акти, які обмежують права, свободи, та 

законні інтереси приватних осіб або покладають на них додаткові обмеження. 

Наприклад, звільнення службовця органу місцевого самоврядування з посади; 

- сприяючі адміністративні акти, які підтверджують наявність права, 

надають особі таке право чи матимуть для неї інші позитивні наслідки. 

Наприклад, рішення про надання фінансової допомоги. 

При цьому слід зазначити, що адміністративні акти можуть бути як 

обтяжуючим, так і сприяючим. Наприклад, особа подає заяву на отримання у 

власність ділянку місцевості розміром 1 га, але в місцева рада прийняла рішення 

про надання особі у власність ділянки площею 0,5 га.  

Відповідна класифікація адміністративних актів визначає можливі випадки 

застосування адміністративних актів органами місцевого самоврядування та їх 

впливу на суб’єктів, до яких вони застосовуються. Таким чином, на підставі 

викладеного вище робимо висновок про необхідність введення в юридичний обіг 

терміну юридичний акт, в якому виділяють нормативні акти та адміністративні 

акти, які виступають основними елементами інструментів діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

 

 

2.2. Адміністративний договір як інструмент діяльності органів 

місцевого самоврядування 

 

 

Адміністративний договір є ще одним елементом в структурі інструментів 

діяльності органів місцевого самоврядування. Визнання цього інструменту є 

показником нової спрямованості діяльності публічної адміністрації взагалі та 

органів місцевого самоврядування зокрема, які ставлять приватну особу на свій 

рівень та «дозволяють їй із собою домовлятися». Якщо адміністративному акту 
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властиве переважно одностороннє волевиявлення з боку органів місцевого 

самоврядування, яке має правове значення, то адміністративний договір являє 

собою погоджене волевиявлення двох і більше суб’єктів адміністративного 

права,що призводить до виникнення певних правових наслідків. Разом з тим 

необхідно розглянути проблему співвідношення адміністративного акта та 

адміністративного договору, на що в науці адміністративного права існують три 

погляди.  

Згідно із першим поглядом адміністративний договір та адміністративний 

акт є не самостійними інструментами діяльності органів місцевого 

самоврядування, а двома різновидами одного інструменту діяльності, яким є 

юридичний акт. Як зазначають науковці кількість волевиявлень не призводить до 

такої юридичної специфіки адміністративного акта і адміністративного договору, 

яка дозволяла би їх відносити до різних інструментів діяльності органів 

місцевого самоврядування. Кількість волевиявлень є лише той критерій, згідно з 

яким здійснюється видова диференціація юридичного акта як єдиного 

інструменту діяльності на адміністративні акти та багатосторонні акти, якими є 

адміністративні договори [1, с. 10, 11, 53, 75, 176; 44, с. 176, 187-189; 173, с. 31-

36.]. Таким чином, науковці, які дотримуються зазначеної позиції вважають, що 

адміністративний договір є частиною більш широкого поняття, а саме 

юридичного акта. Проте ми не можемо підтримати цю позицію. Юридичний акт 

на відміну від адміністративного договору передбачає акт одностороннього 

волевиявлення органу влади. Окрім цього, законодавством передбачена різна 

процедура прийняття юридичних актів та укладення адміністративних договорів, 

їх виконання та втрати чинності. У зв’язку з цим висловлена позиція авторів 

виглядає недосконалою. 

Відповідно до другого підходу пропонується розрізняти юридичний акт у 

вузькому та широкому сенсі. При традиційному (вузькому) підході юридичний 

акт є одностороннім владним волевиявленням органу місцевого самоврядування. 
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У широкому ж розумінні до юридичних актів необхідно відносити спільні 

рішення між органами місцевого самоврядування та адміністративні договори 

[17, с. 349; 18, с. 83-84; 40, с. 65]. Проте як нами було вже зазначено вище 

юридичні акти та адміністративні договори мають різну правову природу, а тому 

належать до різних інструментів діяльності органів місцевого самоврядування.  

Як зазначають прихильники третього підходу, адміністративний акт та 

адміністративний договір знаходяться у тісній взаємодії, але є самостійними 

інструментами діяльності органів місцевого самоврядування. Науковці бачать 

головний критерій розмежування в тому, що адміністративний акт є 

одностороннім волевиявленням органу місцевого самоврядування, а 

адміністративний договір є погоджене волевиявлення двох і більше суб’єктів 

адміністративного права, щонайменше один із яких виконує функції публічного 

управління [2, с. 328-239; 181, с. 218-219, 227.]. Тобто такі поняття як 

«адміністративний договір» та «адміністративний акт» є різними правовими 

категоріями, які потребують окремого дослідження. У зв’язку з цим пропонуємо 

розглянути категорію «адміністративний договір» в межах нашого дослідження. 

Так, відповідно до Кодексу про адміністративне судочинство України під 

ним розуміється дво- або багатостороння угода, зміст якої складають права та 

обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта 

владних повноважень, який є однією із сторін угоди [62]. На сьогодні це єдине 

законодавче визначення розглядуваній дефініції. Її системний аналіз дозволяє 

зробити висновок, що адміністративному договору притаманні такі ознаки як: 

1) суб’єктна, коли обов’язковою стороною у ньому є суб’єкт владних 

повноважень (іншою стороною чи іншими сторонами можуть бути як суб’єкти 

владних повноважень, так і інші учасники правовідносин); 

2) предметна – його змістом (предметом) є права та обов’язки сторін, що 

випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень 

[95, с. 398]. 
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Саме такі ознаки, на думку законодавця, дозволяють відмежувати 

адміністративний договір від приватноправових договорів. Важливість 

вирішення цього питання пов’язана з тим, що це дозволяє визначитися із 

нормами права, які потрібно використовувати, укладаючи договір, вид 

відповідальності за невиконання умов договору, порядок судового оскарження 

у разі наявності спору. Тлумачення цих ознак знаходимо у роз’ясненнях вищих 

спеціалізованих судів України. 

У Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від  

27 червня 2007 р. № 04-5/120 було зазначено, що у господарських судах мають 

вирішуватися усі спори, що виникають з господарських договорів між суб’єктами 

господарювання і органами місцевого самоврядування, включаючи угоди, які 

укладаються шляхом проведення конкурсу, біржових торгів, аукціонів тощо. До 

таких договорів належать, зокрема, угоди: про відчуження об’єктів приватизації 

(крім приватизації державного житлового фонду); передачу державного або 

комунального майна в оренду; закупівлю товарів (робіт, послуг) для державних 

потреб. Це пояснюється тим, що зі змісту адміністративного договору вбачається 

наявність відносин влади і підпорядкування, що відрізняє його від цивільних 

угод. У разі ж укладення цивільної угоди між органом місцевого самоврядування 

і суб’єктом господарської діяльності договірні відносини між сторонами 

ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій 

самостійності. Тому до адміністративних договорів не відносяться угоди, 

укладені за правилами Цивільного кодексу України, інших актів цивільного або 

господарського законодавства [126]. 

Таким чином, Президія Вищого господарського суду вирішила, що 

головною ознакою відмежування адміністративних договорів від 

господарських було наявність відносин влади-підпорядкування сторін. Проте 

Вищий господарський суд України в одному зі своїх рішень зазначив, що 

«характерною особливістю адміністративних договорів є те, що вони 
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укладаються у зв’язку з реалізацією функцій управління здебільшого між 

учасниками так званих горизонтальних управлінських відносин, які, будучи 

носіями владних повноважень, є юридично рівними і не знаходяться в 

підпорядкуванні один одному. Це можуть бути договори про делегування 

владних повноважень від одного органу до іншого (наприклад, повноважень 

органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування). При цьому таке 

делегування, яке до того ж можливе лише у випадках, передбачених законом, не 

порушує юридичної рівності сторін» [119]. 

Таким чином, судова практика до суб’єктних ознак адміністративного 

договору відносить обов’язкову участь суб’єкта владних повноважень (в 

нашому випадку органу місцевого самоврядування), наявність відносин влади-

підпорядкування між учасниками відносин, але суд не виключає можливості 

наявності горизонтальних відносин між учасниками. 

Щодо предметної ознаки, то її тлумачення знаходимо в рішенні 

Верховного Суду України під час розгляду справи щодо повернення 

Міністерством освіти та науки України Південно-Західній залізниці 

заборгованості, яка виникла внаслідок пільгового перевезення студентів на 

підставі укладеного між Міністерством та Залізницею договору. Суд зауважив, 

що зміст такого договору «складають права та обов’язки сторін щодо реалізації 

владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією із 

сторін, а спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства». 

Судом була звернена увага на те, «що вступаючи в договірні правовідносини, 

відповідач (Міністерство) діяв з метою реалізації владних управлінських функцій 

щодо виконання відповідної державної програми, спрямованої на підтримку 

молоді, що навчається у вищих навчальних закладах». У своєму рішенні Суд 

наголосив на одній ознаці, яка може допомогти визначити наявність 

адміністративного договору. Суд роз’яснив оскільки сфера функціонування 

адміністративного договору – це відповідна система публічного управління на 
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будь-якому ієрархічному рівні, то метою адміністративних договорів є реалізація 

функцій держави, а більш конкретно – реалізація повноважень того чи іншого 

органу. У свою чергу мета цивільно-правових договорів – це задоволення потреб 

суб’єктів цивільно-правових відносин, отримання прибутку та відповідних 

(майнових чи немайнових) матеріальних благ – об’єктів цивільного обороту 

[160]. Із зазначеного випливає, що передача комунального майна в оренду буде 

адміністративним договором, оскільки орган місцевого самоврядування 

реалізовує одне із своїх повноважень, а саме управління об’єктами комунальної 

власності. Але у Пленумі Вищого Господарського суду було зазначено, що «не 

всі договори, укладені суб’єктами владних повноважень, їх посадовими чи 

службовими особами на реалізацію своїх повноважень, відносяться до 

адміністративних договорів. Якщо обов’язковим учасником договору відповідно 

до законодавства повинен бути суб’єкт владних повноважень, то такий договір є 

адміністративним, оскільки суб’єкт владних повноважень у такому випадку діє 

від імені держави (територіальної громади), в її інтересах чи для забезпечення їх, 

а не для своїх власних потреб. У разі ж вчинення цивільного правочину між 

суб’єктом владних повноважень і суб’єктом господарської діяльності, договірні 

відносини сторін ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні та 

майновій самостійності» [126]. На підставі цього рішення можна зауважити, що 

договір про оренду комунального майна буде вважатися адміністративним, 

оскільки відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» [150] орган місцевого самоврядування є обов’язкового стороною цього 

договору. Таким чином, судова практика у сфері адміністративного договору є 

неоднозначною та суперечливою, що не дозволяє провести чіткого розмежування 

між адміністративними та приватноправовими договорами. Основною причиною 

цього є недосконале визначення адміністративного договору у Кодексі 

адміністративного судочинства України. У зв’язку з цим доцільно 

проаналізувати погляди науковців на цю категорію. 
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В. С. Стефанюк під адміністративним договором розуміє договір, 

побудований на адміністративно-правових нормах, який регулює добровільне 

погодження волі двох (або більше) суб’єктів права, один із яких є орган 

місцевого самоврядування, про встановлення взаємних адміністративних 

правовідносин [183]. О. І. Харитонова характеризує адміністративний договір як 

угоду, укладену суб’єктами адміністративного права на підставі 

адміністративно-правових норм у загальнодержавних та інших публічних 

інтересах, правовий режим якої визначається змістом владних повноважень, 

носієм яких є обов’язково одна із сторін [10, c. 291]. Д. М. Бахрах пропонує 

розуміти під адміністративним договором договір, що заснований на 

адміністративно-правових нормах і вироблений в результаті добровільного 

погодження волі двох (або більше) суб’єктів адміністративного права, одним із 

яких завжди є орган місцевого самоврядування, багатосторонній акт, який 

встановлює (припиняє, змінює) взаємні права та обов’язки його учасників [17, 

c. 246]. Майже подібним чином підходить до визначення адміністративного 

договору і К. К. Афанасьєв, який зазначає, що адміністративний договір – це 

добровільна угода двох або більше суб’єктів адміністративного права, один (чи 

більше) з яких наділений власними або делегованими повноваженнями у сфері 

публічного управління, з приводу вирішення питань виконавчого чи 

розпорядчого характеру, яка укладена у формі правового акта, що встановлює 

(припиняє, змінює) їх взаємні права, обов’язки та відповідальність [14, с. 28; 

15, с. 26]. А.У. Неугодніков під адміністративним договором розуміє 

добровільну угоду двох або більше суб’єктів адміністративного права, один із 

яких наділений власними або делегованими повноваженнями у сфері 

публічного управління з приводу визначення питань виконавчого і 

розпорядчого характеру, яка укладена у формі правового акта, що встановлює 

взаємні права, обов’язки та відповідальність [89]. С.С. Скворцов під 

адміністративним договором розуміє засновану на правових нормах добровільну 
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угоду двох чи більше суб’єктів адміністративного права, один із яких завжди є 

самостійним суб’єктом державної виконавчої влади, наділений владними 

повноваженнями в сфері державного управління, за допомогою якого 

формуються акти державного управління, на основі яких встановлюються, 

змінюються чи припиняються взаємні права й обов’язки учасників договору, 

визначається їх відповідальність [174, с. 64]. У своєму визначенні автор 

наголошує на тому, що адміністративні договори можуть укладатися лише 

органами виконавчої влади, залишаючи поза увагою органи місцевого 

самоврядування, які здійснюють публічне управління. А.В. Демін під 

адміністративним договором розуміє управлінську угоду не менше двох 

суб’єктів адміністративного права, яка укладається на підставі норм 

адміністративного права в публічних цілях, опосередковує горизонтальні 

(координаційні) управлінські відносини, правовий режим якої містить 

адміністративно-правові елементи, які виходять за межі приватного права [40, 

c. 28] Таким чином, разом з такою ознакою як обов’язкова участь суб’єкта 

державного (публічного) управління в адміністративно-договірних відносинах 

зазначені науковці виділяють в адміністративному договорі такі ознаки як 

наявність волевиявлення сторін для укладення адміністративного договору та 

вираження добровільності стосовно вчинення такої дії. Але ці дві ознаки 

притаманні і цивільно-правовому договору, а тому їх не можна вважати 

основоположними при вирішенні питання щодо визначення правової природи 

укладеного договору. 

Щодо такої ознаки адміністративного договору як обов’язкова участь 

суб’єкта державного (публічного) управління, то, на нашу думку, вона звужує 

сферу дії цього договору та створює труднощі для суддів адміністративного 

суду та суб’єктів публічної адміністрації, які, використовуючи переважно цю 

ознаку, не можуть провести чіткого розмежування між адміністративним та 

іншими видами договорів. Ми підтримуємо позицію Р.С. Мельника та С.О. 
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Мосьондза, які переконані в тому, що визначення адміністративного договору 

буде залишатися нечітким, незрозумілим та ситуативним, до тих пір, поки вчені 

та судді не відмовляться від думки про те, що обов’язковою ознакою 

адміністративно-правових відносин є їх владний характер та до тих пір, поки у 

предметі господарського права буде виділятися управлінська складова, яка 

насправді не має жодного відношення до господарського (приватного) права [81].  

Використання цієї ознаки пов’язано, на наше переконання, з 

неправильним розумінням адміністративно-правових відносин, які на сьогодні 

існують в науці адміністративного права. Так, майже усі науковці їх наділяють 

такою властивістю як наявність в їх суб’єктному складі органа державної 

виконавчої влади (посадова особа) як носія державно-владних повноважень [9, с. 

164; 10, c. 178; 37, с. 54; 197, с. 46]. Подібне відношення до категорії 

адміністративно-правові відносини пояснюється пануванням радянської 

ідеології в адміністративному праві, в якій воно ототожнювалось зі здійсненням 

державного управління. За переконанням Р. С. Мельника, така ознака як 

«підпорядкованість одного учасника адміністративно-правових відносин іншому – 

суб’єкту владних повноважень» дещо суперечить оновленій концепції 

адміністративного права, відповідно до якої пануючі за радянських часів 

адміністративно-управлінські відносини, характерною рисою яких саме і було 

підпорядкування одного суб’єкта іншому, трансформувалися переважно в 

адміністративно-сервісні, у межах яких відбувається вирівнювання правових 

статусів учасників правовідносин. Таким чином, на сьогодні спостерігається 

постійна тенденція до звуження кількості правовідносин, які характеризуються 

прямою підпорядкованістю одного суб’єкта іншому [83]. Окрім цього, не можна 

казати, що наявність суб’єкта владних повноважень є обов’язковою умовою для 

кваліфікації договору адміністративним, у зв’язку з тим, що суб’єкт владних 

повноважень може вступати і в приватноправові відносини, укладаючи тим 

самим цивільно-правові та господарсько-правові договори.  
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Не можна погодитися із такою ознакою адміністративного договору, як 

наявність публічного інтересу, оскільки вона є також притаманною для 

господарського договору. Як зазначає О.М. Вінник, господарювання є 

публічною сферою (незалежно від рівня – економіка країни, економіка певного 

регіону), оскільки суб’єкти господарської/підприємницької діяльності 

досягають своєї мети (отримання прибутку та/або досягнення іншого 

соціально-економічного ефекту) за рахунок «публіки» – споживачів у 

широкому розумінні. Відповідно, суб’єкти господарювання мають діяти не 

лише у власному інтересі, а й враховувати публічні інтереси. Це стосується й 

суб’єктів організаційно-господарських повноважень. Крім того, ті з них, які 

діють в інтересах держави або територіальної громади, повинні керуватися 

виключно публічними інтересами [25, с. 72]. Адміністративний договір 

відрізняється від інших видів договорів за участю суб’єкта владних 

повноважень тією обставиною, що це суб’єкт, укладаючи подібний договір, діє 

на виконання повноважень органу місцевого самоврядування як організатор 

життя в суспільстві (у відповідній територіальній громаді), а не як суб’єкт, 

уповноважений виконувати функції власника комунального майна [25, с. 74]. 

Це все призводить до думки, що розгляд категорії адміністративного 

договору через вищезазначені категорії не задовольняють потреби сьогодення та 

закликають до визначення власних ознак в адміністративному договорі. До них 

пропонуємо відносити такі:  

по-перше, він представляє собою згоду сторін. Це означає, що для його 

укладання необхідна наявність волевиявлення щонайменше двох суб’єктів. 

Відповідна ознака дозволяє відмежувати адміністративний договір від 

адміністративного акта, який приймається органом місцевого самоврядування 

без врахування згоди особи, на яку він спрямовується. Проте у передбачених 

нормативно-правовими актами випадках орган місцевого 

самоврядуваннявраховує волю осіб при прийнятті адміністративного акта. 
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Наприклад, сільська, селищна, міська ради повинні провести громадські 

слухання і врахувати пропозиції громадськості при вирішенні питання про 

надання дозволу на будівництво заводу з виробництва ядерного палива. Але від 

адміністративного акта адміністративний договір буде відрізнятися тим, що в 

ньому будуть передбачені права та обов’язки обох суб’єктів, які будуть 

розповсюджуватись на них протягом усього часу дії договору; 

по-друге, він спрямовується на виникнення, зміну чи припинення 

адміністративно-правових відносин; 

по-третє, він укладається у сфері місцевого самоврядування, що свідчить 

про його публічно-правову спрямованість і належність до адміністративного 

права. Це пояснюється тим, що адміністративне право покликане регулювати 

відносини, які виникають поміж іншим між органами місцевого самоврядування 

і приватними особами з метою захисту прав і свобод останніх. Тому норми 

адміністративного права будуть регулювати відносини щодо укладення 

адміністративних договорів органами місцевого самоврядування. Проте слід 

пам’ятати, що ці органи можуть діяти як у публічно-правовій, так і у 

приватноправовій сферах, укладаючи тим самим як адміністративні, так і 

цивільні договори. Це, в свою чергу, робить деколи процес розмежування цих 

договорів доволі складним, оскільки трапляються ситуації, коли положення 

договору регулюються як нормами публічного так і приватного права. Тому у 

разі виникнення подібної ситуації треба визначитись, які потреби він покликаний 

задовольнити публічно-правові чи приватноправові. Мета публічно-правових 

потреб полягає у задоволенні суспільних інтересів громади, яка проживає в 

межах розповсюдження компетенції певного органу місцевого самоврядування. 

У свою чергу, приватноправові потреби спрямовуються на задоволення власних 

потреб органу місцевого самоврядування, наприклад, купівля обладнання у 

кабінети міської ради. Необхідність розмежування договорів зумовлена тим, що 

від вирішення питання щодо належності договору до адміністративно-правової 
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чи цивільно-правової сфери залежить те, яка галузь права повинна 

застосовуватись для регулювання умов його укладання, а як наслідок в порядку 

якого судочинства вирішуватиметься спір, який виникає із укладеного договору 

[84, с. 292-293].  

З перелічених ознак стає зрозумілим, що основним критерієм 

відмежування адміністративного договору від цивільного та господарського є 

його предмет, який витікає із його змісту, а саме характеру прав і обов’язків, які 

сторони передають та приймають на себе. Таким чином, під адміністративним 

договором, який укладається органом місцевого самоврядування, пропонуємо 

розуміти згоду сторін, спрямовану на виникнення, зміну та припинення 

правовідносин у сфері місцевого самоврядування, зміст яких становлять права і 

обов’язки сторін, які вони передають та приймають на себе. У зв’язку з тим, що 

в межах дослідження ми ведемо мову про адміністративний договір як 

інструмент діяльності органів місцевого самоврядування, то доцільно вести мову 

про муніципальний адміністративний договір, укладаючи який органи місцевого 

самоврядування вступають у відносини як із органами публічної влади, так і з 

іншими органами, підприємствами, установами і організаціями, а також 

приватними особами. Необхідність введення цієї правової категорії зумовлена, 

по-перше, реформою децентралізації влади, яка полягає у передачі повноважень 

органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування. По-друге, 

реформою місцевого самоврядування в Україні, яка переслідує мету формування 

територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного 

життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних 

публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення 

інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, 

узгодження інтересів держави та територіальних громад [162]. По-третє, 

підвищенням ролі і відповідальності територіальних громад, органів місцевого 
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самоврядування у вирішенні питань розвитку територій. В таких умовах 

муніципальний адміністративний договір набуватиме особливого значення. 

Найбільш їх яскравим прикладом є договори між органами місцевого 

самоврядування з питань реалізації спільних проектів кількох територіальних 

громад (в контексті положень Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» [159]). Так, відповідно до ст. 1 цього юридичного акта 

співробітництво між територіальними громадами здійснюється на договірних 

засадах з метою забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку 

територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних 

інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого самоврядування 

визначених законом повноважень [159]. 

Такий договір варто відносити до різновиду муніципального 

адміністративного договору через відповідність ознакам притаманним цьому 

виду договорів. 

По-перше, такий договір є добровільною згодою, однією із сторін якого є 

обов’язково орган місцевого самоврядування. 

По-друге, такий договір укладається у сфері публічного права, а саме 

адміністративного, оскільки умови і порядок його укладення врегульовано 

нормами саме цієї галузі права, а саме Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [146], Законом України «Про співробітництво 

територіальних громад» [159]. 

По-третє, він укладається з метою реалізації, закріплених за органом 

місцевого самоврядування повноважень для задоволення потреб територіальної 

громади. 

По-четверте, він спрямовується на виникнення, зміну чи припинення 

адміністративно-правових відносин. Це пов’язано з тим, що такі відносини:  

1) виникають на підставі норм адміністративного права, які були 

зазначені вище;  
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2) пов’язані з реалізацією (захистом) суб’єктивних публічних прав 

учасників таких відносин (покращення умов життєдіяльності для визначеної 

територіальної громади);  

3) мають у своєму підґрунті публічні інтереси (забезпечення соціально-

економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання 

послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень); 

4) пов’язуються з реалізацією публічних завдань, тобто тих завдань, які 

належать до виключної компетенції органів місцевого самоврядування (права, 

обов’язки і предмети відання органів місцевого самоврядування закріплена у 

Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Підтвердженням того, що договір про співробітництво буде містити 

публічно-правову, а не приватноправову природу є також те, що обов’язковою 

стадією його укладення є проведення громадських обговорень (ст. 8 Закону 

України «Про співробітництво територіальних громад» [159]). Це свідчить про 

те, що такий договір буде спрямовуватись в першу чергу на задоволення потреб 

певної територіальної громади. 

Із зазначеного випливає, що оскарження умов договору про 

співробітництво територіальних громад або його невиконання буде відбуватись 

в порядку адміністративного судочинства, що підтверджує його належність до 

муніципального адміністративного договору. 

Окрім договору про співробітництво до муніципальних адміністративних 

договорів слід відносити такі: 

1) договори між місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого 

самоврядування щодо здійснення спільних програм, створення спільних органів 

та організацій (ч. 5 ст. 35 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації») [147]; 
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2) договори між територіальними громадами сіл, селищ, міст, районів у 

містах або відповідними органами місцевого самоврядування щодо об’єднання 

на праві спільної власності комунальних об’єктів, а також коштів місцевих 

бюджетів (ч. 3 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

[146]); 

3) договори між органами місцевого самоврядування про перерозподіл 

повноважень і власних бюджетних коштів (ч. 7 ст. 16 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» [146]); 

4) договори між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади щодо розмежування та делегування повноважень і предметів 

ведення (ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [146]); 

5) договори з питань надання адміністративних послуг населенню 

органами місцевого самоврядування (наприклад, безоплатне надання земельної 

ділянки із земель комунальної власності, що передбачено ст. 121 Земельного 

кодексу України) [53]; 

6) договори про надання безоплатної правової допомоги населенню (ч. 5  

ст. 12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» [118]). 

Зазначимо, що в умовах проведення реформи децентралізації 

муніципальний адміністративний договір буде набувати все більшого поширення 

в міжмуніципальних відносинах та відносинах органів місцевого самоврядування 

з органами виконавчої влади. Разом з тим законодавчо неврегульованими 

залишаються чисельні питання, що стосуються: 

- поняття та видів муніципального адміністративного договору; 

-предмету муніципального адміністративного договору; 

- юридичних наслідків укладання муніципального адміністративного 

договору; 

- реєстрації муніципального адміністративного договору та набуття ним 

юридичної сили; 
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- контролю за дотриманням законності при укладанні муніципального 

адміністративного договору; 

- умов недійсності муніципального адміністративного договору; 

- відповідальності за невиконання умов муніципального адміністративного 

договору. 

З метою вирішення зазначених проблем доцільним виглядає прийняття 

Закону України «Про муніципальний адміністративний договір», який буде 

розкривати, зазначені питання загального характеру. Доцільність прийняття 

закону, а не внесення відповідних положень до майбутнього Адміністративно-

процедурного кодексу України, пов’язана з тим, що муніципальні 

адміністративні договори мають свою специфіку, яка не може бути застосована 

до інших суб’єктів публічної адміністрації.  

Через велику кількість договорів, які укладаються органами місцевого 

самоврядування необхідним виглядає також проведення класифікації 

муніципальних адміністративних договорів. Значення класифікації договорів 

полягає в тому, що керуючись певними критеріями, можна поділити договори на 

групи із схожою правовою регламентацією, що дозволить вдосконалювати 

законодавство, розвивати його в потрібному напрямі [52]. 

У зв’язку з тим, що муніципальні адміністративі договори є різновидом 

адміністративного договору, то під час їх класифікації доцільно застосовувати 

підходи, які виробились в науці адміністративного права, де запропоновані такі 

критерії класифікації: 

1. За предметним критерієм: 

- договір про компетенцію (розмежування повноважень і предметів 

відання); 

- договори з управління об’єктами комунальної власності; 

- контракти (трудові угоди) із службовцями органів місцевого 

самоврядування; 
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- фінансові і податкові угоди; 

- договір про спільну діяльність; 

- договір про надання деяких послуг органів місцевого самоврядування 

приватним особам (комунальних послуг і т.п.) 

- договори про співробітництво (про обмін інформацією, про спільну 

діяльність і т. ін.) [4] 

На нашу думку, доцільніше робити розмежування муніципальних 

договорів в залежності від сфери, в якихвони можуть бути укладені. Тому за 

предметним критерієм слід виділяти муніципальні договори, які укладаються у 

сфері виконання повноважень органами місцевого самоврядування. Наприклад, 

муніципальні договори у сфері освіти, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства та інші.  

2. За характером взаємовідносин між суб’єктами: 

- договори між суб’єктами, які не володіють контрольними, 

наглядовими повноваженнями по відношенню один до одного; 

- договори, в яких один із суб’єктів володіє певними спеціальними 

повноваженнями по відношенню до контрагента. 

На нашу думку, в цьому випадку доречніше казати про наявність або 

відсутність підпорядкування між суб’єктами, які укладають муніципальний 

договір. Тому за характером взаємовідносин між суб’єктами, муніципальні 

адміністративні договори поділяються на субординаційні та координаційні [84, 

c. 294]. Субординаційним адміністративний договір буде тоді, коли він 

укладається між підпорядкованими один одному суб’єктами, в нашому випадку 

між органом місцевого самоврядування і приватною особою. Наприклад, договір 

про зменшення ставки місцевого податку для певного підприємства.  

Субординаційний договір є певною альтернативою до адміністративного 

акта і сприяє тому, що підпорядкована сторона може впливати певним чином на 

розвиток адміністративно-правових відносин. Координаційний адміністративний 
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договір укладається за участю двох не підпорядкованих один одному суб’єктів 

[84, c. 294-295]. Так, наприклад, відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування з 

урахуванням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою 

на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти [146]. На 

підставі положень зазначеного закону можна прийти до висновку, що в цьому 

разі органи місцевого самоврядування укладають один з одним адміністративні 

договори щодо перерозподілу повноважень задля забезпечення всебічної 

реалізації інтересів територіальних громад. Координаційний буде також договір 

про надання безоплатної правової допомоги. Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» органи місцевого самоврядування 

можуть укладати з юридичними особами приватного права договори, які 

відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу, договори 

про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці [137]. На відміну 

від субординаційного договору у координаційному договорі суб’єкти наділені 

рівним правовим статусом, що унеможливлює видання адміністративного акта 

одного суб’єкта відносно іншого.  

3. В залежності від кількості суб’єктів, які вступають в договірні 

відносини, вони поділяються на  

- двосторонні (наприклад, договір між місцевою радою та приватною 

особою про зменшення ставки місцевого податку); 

- багатосторонні (наприклад, Територіальна угода між Запорізькою 

міською радою, Запорізьким обласним союзом промисловців і підприємців 

(роботодавців) «Потенціал» та Запорізькою обласною радою профспілок на 2012-

2014 роки) [188].  

4. За колом суб’єктів, із якими органи місцевого самоврядування укладають 

муніципальні адміністративні договори, пропонуємо виділяти: 
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- договори між органами місцевого самоврядування, наприклад, договір 

про співробітництво територіальних громад;  

- договори між органом місцевого самоврядування та приватною особою 

(юридичною та фізичною), наприклад, договір між місцевою радою та адвокатом 

про надання безоплатної правової допомоги.  

Таким чином, розглянута класифікація муніципальних адміністративних 

договорів найбільш повно відображає їх сутність. На нашу думку, ці види 

договорів повинні знайти в подальшому закріплення в Законі України «Про 

муніципальні адміністративні договори». 

Отже, на підставі викладеного вище робимо висновок, що такий інструменті 

діяльності як муніципальний адміністративний договір знаходиме все більше 

розповсюдження у діяльності органів місцевого самоврядування. Але на 

законодавчому рівні залишаються неврегульованими питання щодо його 

предмету, видів, способів здійснення контролю за його виконанням та інші 

суттєві умови. У зв’язку з цим доцільним виглядає прийняття Закону України 

«Про муніципальні адміністративні договори», який буде включати зазначені 

положення. 

 

 

2.3. Акти-плани та акти-дії як інструменти діяльності органів 

місцевого самоврядування 

 

 

Наступним інструментом діяльності органів місцевого самоврядування, що 

підлягає розгляду в межах цього дослідження, є акти-плани, які ще мають назву 

актів планування. Зазначимо, що на відміну від інших інструментів діяльності 

вони є  найменше дослідженими в сучасній науці адміністративного права. Разом 

з тим аналіз діяльності органів місцевого самоврядування свідчить про 
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використання ними планів під час виконання покладених завдань. Прикладом 

можуть бути план роботи Харківської міської ради [105], план заходів щодо 

попередження та профілактики корупційних правопорушень Чугуївської міської 

ради [104], планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Харківської міської ради [106], Генеральний план міста Харкова [31] та інші. 

Основним призначенням планів є реалізація завдань щодо забезпечення 

виконання і належність застосування законів, тобто реалізація на практиці 

політичних рішень політичної влади у різних сферах і галузях суспільного життя 

[50, с. 340]. Планування полягає в аналітичному охопленні сучасного становища, 

прогнозі майбутнього розвитку й у підготовці попереднього проекту нормативної 

структури. Воно спрямоване на врівноваження інтересів і координаційних дій у 

системі узгоджених, пов’язаних між собою єдиною концепцією заходів. Завдяки 

плануванню досягається організованість, взаємодія між різними підрозділами, 

зосередження зусиль на вирішенні головних завдань, що полегшує здійснення 

контролю [20]. Із зазначеного випливає, що плани затверджуються у різних 

напрямах суспільного життя, що зумовлює необхідність пошуку їх визначення.  

Плани розглядаються як одна з загальних функцій управління, змістом якої 

є визначення завдань діяльності конкретних структур управління на основі 

загальної мети системи, складання відповідної системи взаємодії та порядку і 

термінів виконання комплексних або окремих заходів; як частина процесу 

управління, етап управлінського циклу, зміст якого полягає у виробленні та 

прийнятті конкретного управлінського рішення в формі плану, тощо [108, с. 449]. 

В.М. Плішкін визначає акт планування як різновид управлінського 

рішення, змістом якого є система взаємопов’язаних, поєднаних загальною метою 

конкретно визначених завдань і заходів, котрі треба здійснити в указаній 

послідовності і встановлені строки конкретно визначених виконавцем [108, с. 

451-452]. 
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На думку І.А. Заворотченко, планування – це провідний елемент системи 

публічного управління, одна із функцій органів управління, важливий інструмент 

регулювання економіки і соціально-економічної політики держави [49]. Проте у 

цьому визначенні автор не визначає основної спрямованості планів та 

зосереджується виключно на економічній сфері їх застосування. 

За переконанням В.І. Махинина, план – це попередньо визначений порядок, 

послідовність здійснення певної програми, виконання роботи, проведення 

заходів тощо або документ, що містить інформацію щодо виконання 

передбачених заходів їх послідовності, обсягів (у тій чи іншій формі), строків 

виконання та відповідних виконавців [79, с. 162-163]. 

А. Файоль зазначає, що планування – це одночасно і передбачуваний 

результат, і напрям дій, котрого треба додержуватись, й етапи, котрі треба 

пройти, і методи, котрі слід застосовувати. Автор наголошує, що план – це свого 

роду картина майбутнього, в котрій найближчі події окреслені з деякою 

визначеністю, в той час як віддалені події виступають все менш чітко. Вона 

охоплює сферу діяльності, яку можливо передбачити, і те, що можна мати 

протягом певного періоду часу [215, с. 43]. 

На думку Д.В. Приймаченка, акт планування – це різновид управлінського 

рішення, підготовленого та прийнятого за встановленою процедурою для 

вирішення конкретних завдань управління та реалізації управлінських функцій. 

Саме управлінське рішення є результатом спланованих і здійснених дій з боку 

органів місцевого самоврядування. Автор робить висновок, що план – це 

письмовий документ, прийнятий та затверджений поміж іншим органом 

місцевого самоврядування, що визначає послідовність здійснення виконавцями 

заходів із зазначенням мети, завдань, обсягу, методів, засобів і строків їх 

здійснення [50, с. 345-346]. 

Західні науковці визначають планування як процес вибору цілей та рішень, 

необхідних для їх досягнення; це заздалегідь прийняте рішення про те, що 
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робити, коли робити і хто буде робити; це процес підготовки на перспективу 

рішення про те, що, ким, як, коли мусить бути зроблено [86, с. 690.]  

На підставі запропонованих визначень робимо висновок, що вчені 

наділяють акти-плани такими ознаками: 

- реалізація функції управління. А. Файоль пояснював значення 

планування як функції управління так: «Вираз «управляти – значить 

передбачати» дає уявлення про значення, яке додається плануванню в діловому 

світі. І це справедливо, оскільки передбачення – якщо і не все в управлінні, то, 

принаймні, важливіша його частина» [215, с. 49]. На нашу думку, подібний підхід 

було сформульовано через використання планування у сфері теорії управління. 

Варто зазначити, що за допомогою управління відбувається вплив суб’єкта на 

об’єкт задля досягнення певної мети шляхом застосування різноманітних засобів. 

Тобто будь-яке управління передбачає підпорядкування одного суб’єкта іншому. 

Із цього випливає, що за допомогою планів суб’єкти публічної адміністрації 

взагалі та органи місцевого самоврядування зокрема, здатні здійснювати владний 

вплив на підпорядкованих суб’єктів. Однак, такий підхід не відповідає оновленій 

концепції адміністративного права, яка передбачає врівноваження статусів 

публічної адміністрації і приватної особи та зменшення випадків застосування 

управлінської складової. Тому доцільно вести мову про наявність у планів 

функції регулювання, яке у тлумачному словнику роз’яснюється як 

впорядковувати що-небудь, керувати чимось, підкоряючи його відповідним 

правилам, певній системі [12]. 

- визначення в плані мети, завдань, часу, виконавців. Проте необхідно 

звернути увагу на те, що не всі плани передбачають наявність виконавців. 

Прикладом такого випадку може бути Генеральний план міста Києва [28]. У 

зв’язку цим недоцільно відносити цей елемент до ознак планів; 

- письмовий документ. Погоджуємося із цією ознакою, оскільки 

документ – це матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді 



 
 

113 

інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного 

законодавства юридичну силу [176]. При цьому фіксація інформації в документі 

може бути як у текстовій формі, так і у формі графічних зображень, що є 

характерним для планів. Відповідно до Закону України «Про містобудування» 

генеральний план – це план населеного пункту, містобудівна документація, що 

визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого 

використання території населеного пункту [157]. 

Таким чином, досліджені ознаки та визначення дають підстави вважати, 

що, по-перше, акти-плани є функцією здійснення управління у різних сферах 

суспільного життя з метою досягнення поставлених перед ним завдань. По-друге, 

акти-плани характеризуються виключно як внутрішня документація органів 

місцевого самоврядування, яка не викликає правових наслідків. Так, наприклад, 

план роботи Харківської міської ради [105] передбачає заходи, які рада має намір 

проводити, їх час та дата, питання, що будуть розглядатися, а також 

відповідальна особа. Із цього випливає, що положення плану будуть 

розповсюджуватися на працівників апарату міської ради, які повинні приймати 

участь у заходах і готуватися до них. Для приватних осіб такий план носить 

виключно інформаційний характер та не впливає на їх правовий статус. Отже, в 

жодному разі акти-плани не розглядалися як інструменти діяльності органів 

публічної адміністрації взагалі та органів місцевого самоврядування зокрема. 

Варто також наголосити на тому, що науковці ототожнюють поняття планів та 

планування. Хоча, на нашу думку, їх необхідно розрізняти.  Планування є 

процесом, який встановлює алгоритм дій у певній ситуації, що дозволяє її швидке 

вирішення. Кінцевим результатом планування є план. Через наведені причини 

пропонуємо наділити акти-плани власними ознаками, які їх будуть 

характеризувати як інструменти діяльності органів місцевого самоврядування. 

По-перше, це їх зовнішня спрямованість, а саме здатність впливати на 

права приватних осіб, які вступають у відносини із органами місцевого 
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самоврядування. Це переважно стосується Генеральних планів міст, які 

визначають принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого 

використання території міста [28]. Саме вони є передумовою для прийняття 

рішення про надання земельних ділянок в межах населеного пункту приватним 

особам. Зовнішня спрямованість актів-планів означає також те, що вони можуть 

бути оскаржені у судовому порядку. При цьому варто зазначити, що у зв’язку з 

тим, що акти-плани затверджуються адміністративними актами, а саме 

рішеннями сільських, селищних, міських рад, то у судовому порядку 

оскаржуються саме ці рішення. Прикладом такої ситуації може бути позов про 

утримання від затвердження Генерального плану с. Ралівка [179]. Однак 

затвердження актів-планів адміністративними актами не виключає можливості їх 

існування в якості незалежних інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування. Підтримуємо позицію Р.С. Мельника, який наголошує на 

одночасному існуванні названих актів, оскільки кожен з них виконує принципово 

різні завдання. На думку науковця, рішення лише фіксує факт офіційного 

затвердження відповідного плану, припиняючи одразу ж свою дію. План же діє 

протягом значного проміжку часу, поширюючи свій регулюючий вплив на 

правовідносини, які виникнуть у майбутньому [85, с. 249]. 

По-друге, акт-план є владним волевиявленням органу місцевого 

самоврядування [50, с. 345]. Він приймається за власною ініціативою органу 

місцевого самоврядування, але і з урахуванням волі осіб, на яких він буде 

спрямовуватися. Наприклад, при затвердженні плану зонування території 

обов’язковою є стадія громадських слухань, коли приватні особи можуть надати 

свої пропозиції до його проекту [157]. На орган місцевого самоврядування в 

цьому разі покладається обов’язок прийняти рішення про затвердження плану 

зонування території із урахуванням наданих громадськістю пропозицій.  

По-третє, визначальною ознакою актів-планів, яка дозволяє його 

відрізнити від інших інструментів діяльності органів місцевого самоврядування, 
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є його спрямованість на майбутнє. Планом встановлюється результат, який 

повинен бути досягнутий протягом визначеного проміжку часу. 

По-четверте, ознакою актів-планів є його прийняття органом місцевого 

самоврядування у межах своєї компетенції. Ця ознака випливає із ч. 2 ст. 19 

Конституції України [69], відповідно до якої органи місцевого самоврядування 

повинні діяти на підставі, в межах повноважень, передбачених Конституцією та 

законами України. Аналіз норм Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» дає підстави вважати, що органи місцевого самоврядування переважно 

приймають акти-плани у сфері містобудування [146]. 

На підставі розглянутих ознак пропонуємо розуміти під актом-планом 

органу місцевого самоврядування офіційний документ органу місцевого 

самоврядування, прийнятого в межах його компетенції, який містить перелік 

певних заходів та строків їх виконання, і є підставою для майбутнього 

виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин. 

Необхідно наголосити на юридичній природі актів-планування, яка 

останнім часом є предметом дискусії серед вчених-адміністративістів. Одні 

розглядають плани як нормативні акти, інші зараховують акти-плани до 

правозастосовних (індивідуальних) актів, треті – до особливої частини права, що 

існує поза нормами права [74, с. 78-94; 103]. На думку Д.В. Приймаченка, 

найбільш обґрунтованою видається позиція, згідно з якою плани, в яких 

визначені конкретні виконавці та строки виконання, позбавлені нормативного 

характеру. Їм притаманні всі ознаки правозастосовних актів. У них вказується 

конкретний адресат, є припис щодо вчинення однорідних, однократних дій 

(заходів), їх виконання припиняє дію цього акта. З огляду на зазначене Д.В. 

Приймаченко вважає, що за своєю юридичною природою акти планування є 

індивідуальними актами [50, с. 342]. Проте позицію науковця можна підтримати 

лише щодо планів, які є внутрішніми документами органів влади. На противагу 

ним у Генеральних планах населених пунктів не міститься визначених 
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виконавців та осіб, на яких буде цей план розповсюджуватися. Тобто він має 

неперсоніфікований характер. Такий план спрямований на багаторазове 

застосування протягом визначеного приміжку часу. У зв’язку з цим робимо 

висновок про наявність в актах-планах ознак нормативності.  

Через велику кількість актів-планів, які підлягають затвердженню 

органами місцевого самоврядування, необхідно провести їх класифікацію, що 

дозволить краще зрозуміти призначення цих інструментів діяльності. Аналіз 

наукової літературина предмет актів-планів дозволяєвиокремлювати такі їх 

різновиди: 

1. Залежно від завдань, реалізація яких покладається на орган місцевого 

самоврядування, виокремлюють: 

- загальні плани, які, в свою чергу, поділяються на перспективні плани, які 

призначені для визначення стратегії діяльності органу місцевого самоврядування 

на значний час і є підґрунтям для поточних планів (наприклад стратегічні плани, 

плани заходів щодо реалізації державної програми тощо) та поточні плани, які 

розробляються для вирішення поточних завдань (наприклад, щорічні плани 

заходів органу місцевого самоврядування; плани відряджень тощо); 

- спеціальні плани, які забезпечують виконання специфічних завдань, що 

потребують скоординованих дій усіх органів публічної адміністрації та 

представників громадськості наприклад План заходів з реалізації Інтегрованої 

концепції забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення 

в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2012 р. № 119 р.; 

- індивідуальні плани, які визначають послідовність здійснення 

конкретним виконавцем зазначених заходів у чітко визначені строки. 

2. За строком планового періоду акти планування бувають: 

- довгостроковими (від 5 років і більше); 

- середньостроковими (від 1 до 5 років); 
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- поточними (до 1 року) [50, c. 347-349]. 

Із зазначеного випливає, що автори здійснюють класифікацію планів, які 

регулюють виключно внутрішню діяльність органів місцевого самоврядування і 

не впливають на розвиток адміністративно-правових відносин. На наше 

переконання, практично корисною є класифікація, відповідно до якої плани 

органів місцевого самоврядування доцільно поділяти в залежності від їх 

спрямованості на: 

- зовнішні, які зумовлюють виникнення, зміну та припинення 

адміністративно-правових відносин; 

- внутрішні, які приймаються в середині органу місцевого 

самоврядування для організації його внутрішньої діяльності. 

В залежності від сфери діяльності органів місцевого самоврядування, в якій 

затверджуються акти-плани, вони поділяються на: 

1) містобудівні плани, серед яких доцільно розрізняти: 

- генеральний план населеного пункту, який є основним видом 

містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування 

довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту (ст. 

17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» [157]); 

- детальні плани території уточнюють положення генерального плану 

населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини 

території з метою визначення планувальної організації і функціонального 

призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної 

організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, 

призначених для комплексної забудови чи реконструкції (ст. 19 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» [157]); 

- плани зонування території, які розробляються на основі генерального 

плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання 

території для містобудівних потреб у межах визначених зон, а також створення 
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сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання 

надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня 

забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання 

територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-

культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів 

(ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» [157]); 

- історико-архітектурний опорний план – це  

науково-проектна   документація,   яка   розробляється   у  складі  

генеральних планів історичних населених місць [138]; 

- план земельного устрою, який розробляється з метою здійснення 

організаційно-правових, інженерно-технічних та природоохоронних заходів 

щодо використання земель відповідно до цільового призначення, розподілу 

земель за формами власності та користування, зокрема оренди, забезпечення 

режиму використання земель у межах охоронних зон, зон особливого режиму та 

захисту від руйнування [139]. 

2) фінансовий план, а саме місцевий бюджет, під яким розуміється план 

формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і 

функцій, які здійснюються відповідно органами місцевого самоврядування 

протягом бюджетного періоду [21]. Саме на підставі місцевого бюджету орган 

місцевого самоврядування має право робити певні видатки; 

3) плани охорони навколишнього природного середовища, до яких слід 

відносити місцеві плани дій з охорони навколишнього природного середовища 

[134]. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» органи місцевого самоврядування уповноважені на 

розробку та прийняття місцевих територіальних програм з метою проведення 

ефективної і цілеспрямованої діяльності України з організації і координації 

заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення 
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екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних 

ресурсів на перспективу [151]. Головна мета місцевих планів дій з охорони 

навколишнього природного середовища полягає в тому, щоб вплинути на 

свідомість осіб та доказати їм, що вони можуть стати частиною процесу 

планування у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

покращити умови життя у місці проживання. Проте варто зазначити, що віповідні 

плани на сьогодні затверджуються на рівні місцевих державних адміністрацій. 

Разом з тим реформа децентралізації влади, яка розпочалась в нашій країні, 

сприятиме тому, що відповідні плани будуть предметом розгляду саме органів 

місцевого самоврядування, оскільки саме на рівні місцевих громад реальніше 

досягнути більшої ефективності щодо прийняття управлінських рішень з питань 

охорони навколишнього природного середовища, а також результативності їх 

впровадження [134]. 

Таким чином, план є ефективним способом впливу на адміністративно-

правові відносини у сфері містобування, фінансів, охорони навколишнього 

природного середовища, який повинен знайти закріплення в майбутньому 

Адміністративно-процедурному Кодексі України. 

Останнім елементом інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування є акти-дії. Доцільність виділення актів-дій поряд з 

нормативними, адміністративними актами, адміністративними договорами та 

актами-планами пов’язана з тим, що відповідно до ст. 17 КАС України окрім 

названих елементів інструментів діяльності органів місцевого самоврядування 

оскарженню в судовому порядку полягають також дії (бездіяльність) суб’єктів 

владних повноважень [62]. Тому необхідно визначитися із поняттям, основними 

ознаками та правовим регулюванням актів-дій.  

Одним із перших науковців, який надав визначення цій правовій категорії 

був О.В. Фандалюк. Вчений вказував, що це офіційне рішення компетентного 

суб’єкта, що здійснюється на основі і у відповідності з нормами права у формі 
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певних інтелектуально-вольових та фізичних дій, та містить державно-владне 

веління з конкретної юридичної ситуації, яке спрямоване на індивідуальне 

регулювання суспільних відносин шляхом встановлення, зміни або припинення 

суб’єктивних прав та обов’язків їх учасників [196, с. 11]. Таким чином, науковець 

робив розмежування між діями, які змінюють права і обов’язки, і які їх не 

змінюють. Останні не могли вважатися за переконанням автора актом-дією.  

У свою чергу Р.В. Миронюк зазначав, що це офіційне рішення суб’єкта 

владних повноважень та уповноваженого на виконання його функції суб’єкта, що 

здійснюється на основі і у відповідності з нормами публічного (в першу чергу, 

адміністративного) права у формі певних інтелектуально-вольових та фізичних 

(вербальних) дій і містить публічно-владне веління з конкретної юридичної 

ситуації, яке спрямоване на індивідуальне регулювання суспільних відносин 

шляхом встановлення, зміни або припинення суб’єктивних прав та обов’язків їх 

учасників [87]. 

Із запропонованих визначень випливає, що акти-дії поряд з іншими 

інструментами діяльності органів місцевого самоврядування здатні 

встановлювати, змінювати або припиняти права та обов’язки приватних осіб. 

Проте ми не можемо підтримати такої позиції. Головна ознака відмежування 

актів-дій від інших інструментів діяльності органів місцевого самоврядування 

полягає в тому, що вони спрямовуються на досягнення фактичного результату і 

не впливають на настання юридичних наслідків. У зв’язку з цим визначення 

актів-дій, запропоновані вище зазначеними авторами потребують вдосконалення.   

Пропонуємо розуміти під ними ті дії, які вчиняються органами місцевого 

самоврядування у межах своєї компетенції на підставі адміністративно-правових 

норм для вирішення конкретної ситуації, і не спрямовані на виникнення, зміну та 

припинення адміністративно-правових відносин. Прикладом таких дій є надання 

відповідей на запити про доступ до публічної інформації, інформування 
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громадськості через засоби масової інформації про події в місті (наприклад, 

пожежі, епідемії), очищення вулиць, надання довідок та вчинення інших дій. 

Надане визначення дозволяє виділити такі ознаки актів-дій: 

- вони вчиняються органами місцевого самоврядування; 

- вони вчиняються у межах повноважень органів місцевого 

самоврядування; 

- їх застосування не повинно суперечити нормативно-правовим актам, 

а у разі можливості порушення ними прав та свобод приватних осіб вони повинні 

знаходити правове регулювання;  

- вони здійснюються у формі певних інтелектуально-вольових та 

фізичних (невербальних) дій; 

- виражають публічно-владне веління у конкретній юридичній 

ситуації; 

- їх застосування не потребує видання адміністративного акта, однак 

вони можуть реалізовуватись і на основі останнього;  

- вони не спрямовані на настання правових наслідків, а тягнуть 

фактичні наслідки; 

- застосовуються у різних формах, від простих – прибирання вулиці, 

до складних – організаційно-технічні дії щодо виділення коштів із місцевого 

бюджету та їх виплата; однак у переважній більшості – це прості дії; 

- у разі порушення актами-діями прав та свобод громадян, вони 

можуть бути оскаржені в позасудовому та судовому порядку. Позасудовий 

порядок оскарження актів-дій визначено Законом України «Про звернення 

громадян» або проектом Адміністративно-процедурного Кодексу, а судовий 

передбачено КАС України [50, c. 329]. 

На підставі наведених ознак актів-дій можна зробити висновок, що акти-дії 

спрямовуються на покращення умов життя певній громаді. Завдяки ним органи 

місцевого самоврядування реалізовують свої права, виконують обов’язки та 
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досягають поставлених цілей. Через велику кількість актів-дій, які 

застосовуються в діяльності органів місцевого самоврядування виникає 

необхідність проведення їх класифікації. І.В. Патерило пропонує їх поділяти за 

такими критеріями:  

- за критерієм процесуального оформлення або фіксації: усні, що не 

потребують такого оформлення, та такі, що супроводжуються обов’язковою 

фіксацією у процесуальному документі;  

- за функціями у правовому регулюванні: регулятивні, охоронні та ін. 

[96, c. 243-244]. 

Проте у зазначеній класифікації не було враховано специфіки повноважень 

органів місцевого самоврядування. На наше переконання, акти-дії цих органів 

можливо класифікувати залежно від змісту дії, яка вчиняється, на дії, пов’язані з 

передачею інформації (довідки, доповіді, звіти, попередження та інше) і 

вчинення будь-яких дій, спрямованих на покращення життя певної громади 

(очищення вулиць, виплата коштів, здійснення заходів із благоустрою території 

та інші).  

Отже, акти-дії є елементом інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування, які спрямовані на виникнення конкретного фактичного 

результату, і не впливають на виникнення зміну та припинення адміністративно-

правових відносин.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

 

Визначено розуміння та класифікацію юридичних (нормативних та 

адміністративних) актів, адміністративних договорів, актів-планів та актів-дій як 

інструментів діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. 
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Юридичні акти розглядаються як підзаконні односторонні акти органів 

місцевого самоврядування, які регулюють суспільні відносини у сфері їх 

діяльності. До юридичного акта запропоновано відносити такі ознаки: 

1) підзаконність, яка означає, що він видається на підставі та на 

виконання законів та інших нормативно-правових актів; 

2) приймається сільськими, селищними, міськими радами; сільським, 

селищним, міським головою; виконавчими органами сільської, селищної, міської 

ради, а також начальниками управлінь і департаментів міських рад; 

3) має односторонній характер, що означає, що він приймається 

органом місцевого самоврядування і не залежить від волі осіб, на яких він 

розповсюджується; 

4) спрямовується на регулювання відносин у сфері діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

Звернено увагу, що юридичні акти, які приймаються органами місцевого 

самоврядування, поділяються на нормативні та адміністративні акти. Нормативні 

акти характеризуються такими ознаками як їх видання в установленому законом 

порядку органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами; 

встановлення адміністративно-правових норм (загальнообов’язкові правила 

поведінки); неперсоніфікований характер; їх спрямування на багаторазове 

застосування. Зазначено, що серед нормативних актів необхідно виділяти 

регуляторні нормативні акти. 

Під адміністративним актом розуміється будь-яке рішення органу 

місцевого самоврядування, яке має зовнішню спрямованість і приймається з 

метою врегулювання конкретного випадку у сфері публічного права. До ознак 

адміністративного акта, який приймається органом місцевого самоврядування, 

запропоновано відносити такі: 

1) його прийняття органами місцевого самоврядування; 

2) його зовнішня спрямованість; 
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3) його спрямованість на вирішення конкретної індивідуальної справи. 

Відповідна ознака означає, що рішення органу місцевого самоврядування 

приймається з метою виникнення конкретних правових наслідків, що 

проявляється у виникненні, зміні чи припиненні прав і обов’язків особи, а також 

на врегулювання конкретної ситуації у певній справі;  

4) його прийняття у сфері місцевого самоврядування, що свідчить про 

належність цього акта до акту публічного права. Це пов’язано з тим, що місцеве 

самоврядування покликане вирішувати питання місцевого значення, що 

досягається за допомогою застосування норм публічного права. 

Під муніципальним адміністративним договором розуміється згода сторін, 

спрямована на виникнення, зміну та припинення правовідносин у сфері 

місцевого самоврядування. 

До ознак адміністративного договору пропонується відносити такі: 

- він представляє собою згоду сторін. Це означає, що для його 

укладання необхідна наявність волевиявлення щонайменше двох суб’єктів. 

Відповідна ознака дозволяє відмежувати адміністративний договір від 

адміністративного акта, який приймається органом місцевого самоврядування 

без врахування згоди особи, на яку він спрямовується;  

- він укладається у сфері місцевого самоврядування, що свідчить про 

його публічно-правову спрямованість і належність до адміністративного права; 

- він спрямовується на виникнення, зміну чи припинення 

адміністративно-правових відносин.  

Акт-план визначається як офіційний документ органу місцевого 

самоврядування, прийнятого в межах його компетенції, який містить перелік 

певних заходів та строків їх виконання, і спрямований на виникнення, зміну або 

припинення адміністративно-правових відносин. Відповідне визначення 

запропоновано закріпити в Адміністративно-процедурному кодексі України, 

проект якого на сьогодні взагалі не містить ніякої згадки про такий інструмент 
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діяльності органів місцевого самоврядування.  

Запропоновано класифікацію актів-планів відповідно до якої плани органів 

місцевого самоврядування доцільно поділяти в залежності від їх спрямованості 

на: 

- зовнішні, які зумовлюють виникнення, зміну та припинення 

адміністративно-правових відносин; 

- внутрішні, які приймаються в середині органу місцевого 

самоврядування для організації їх внутрішньої діяльності. 

В залежності від сфери діяльності органів місцевого самоврядування, в якій 

затверджуються акти-плани, вони поділяються на: 

- містобудівні плани; 

- фінансові плани; 

- плани охорони навколишнього природного середовища. 

Під актом-дією розуміються ті дії, які вчиняються органами місцевого 

самоврядування у межах своєї компетенції на підставі адміністративно-правових 

норм для вирішення конкретної ситуації, і не спрямовані на виникнення, зміну та 

припинення адміністративно-правових відносин.  

Запропоновано класифікувати акти-дії органів місцевого самоврядування в 

залежності від змісту дії, яка вчиняється, на дії, пов’язані з передачею інформації 

(довідки, доповіді, звіти, попередження та інше) і вчинення будь-яких дій, 

спрямованих на покращення життя певної громади (очищення вулиць, виплата 

коштів, здійснення заходів із благоустрою території та інші).  
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РОЗДІЛ 3 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Адміністративна процедура прийняття юридичних актів 

органами місцевого самоврядування 

 

 

Процедура прийняття юридичних актів органами місцевого 

самоврядування повинна регулюватися нормативно-правовими актами, що буде 

сприяти виконанню, покладених на них функцій. Як i будь-яке правове явище, 

процедури мають нормативний i фактичний прояв. З одного боку, процедури є 

сукупністю загальноприйнятих специфічних норм, які визначають послідовність 

вчинення різних актів, дій i взаємодій між учасниками відносин або оформлення 

індивідуально-конкретних справ i спрямовані на досягнення певного 

завершального результату, з другого – вони мають бути орієнтиром для дій [208, 

с. 26]. 

Адміністративна процедура прийняття юридичних актів – це передбачений 

законом порядок дій, які вчиняються органами місцевого самоврядування, з 

метою затвердження нормативних та адміністративних актів. У зв’язку з тим, що 

ці види юридичних актів мають різне призначення, то вони мають і різну 

процедуру прийняття, яку пропонуємо розглянути детальніше.  

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» рада та виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради в межах 

своїх повноважень приймають нормативні акти у формі рішень, а сільський, 

селищний, міський голова приймає розпорядження [146]. Ці рішення є 

обов’язковими для виконання на території діяльності цих органів, а тому вони 

повинні відповідати певним критеріям. 
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На сьогодні відсутнє законодавче регулювання процедури прийняття 

нормативних актів органів місцевого самоврядування та інших органів влади. 

Деякі положення щодо цього виду діяльності закріплені у Регламенті Кабінету 

Міністрів України [140], Указі Президенту України «Про Положення про 

порядок підготовки та внесення проектів актів Кабінету Міністрів України» 

[152], Постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 «Про 

затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації» [141]. 

Щодо нормативних актів органів місцевого самоврядування, то процедура їх 

прийняття знаходить закріплення у регламентах роботи сільських, селищних, 

міських рад. Регламент є внутрішнім документом органів місцевого 

самоврядування, який встановлює внутрішні правила їх діяльності. Розробка та 

затвердження цього документу перебуває у віданні сільських, селищних, міських 

рад та їх виконавчих комітетів. Органи місцевого самоврядування повинні 

самостійно визначати організаційні основи своєї діяльності. На сьогодні не існує 

Типового регламенту сільської, селищної, міської ради, який був би 

рекомендований до прийняття. І слід погодитися з тим, що виконання цієї задачі 

є не завжди успішним [194].  

Відповідно до ч. 14 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [146] регламент роботи ради повинен затверджуватися не пізніш як на 

її другій сесії. Рада є виборчим органом, а тому обрання нової ради тягне за собою 

затвердження нового регламенту діяльності на пленарному засіданні та як 

наслідок заміни процедури прийняття нормативних актів. Згідно із Конституцією 

України строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної 

ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років [69]. Таким 

чином, регламент ради може змінюватися кожні п’ять років, а у разі проведення 

позачергових виборів ще частіше. Додатково слід зазначити, що в Україні існує 

велика кількість рад, які відповідно до Закону повинні мати свої регламенти, в 

яких закріплені власні процедури прийняття нормативних актів, які 
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відрізняються одна від одної. На нашу думку, така ситуація є недопустимою, 

оскільки нормативні акти встановлюють норми права та впливають на правовий 

статус осіб, на яких вони розповсюджуються, а тому процедура їх прийняття 

повинна бути чітко врегульована на законодавчому рівні. 

Зазначимо, що в 2010 році на розгляд до Верховної Ради України було 

подано проект Закону України «Про нормативно-правові акти». Метою цього 

законопроекту було регулювання суспільних відносин, пов’язаних з розробленням 

нормативно-правових актів (законів та підзаконних актів), їх прийняттям, 

набранням ними чинності, державною реєстрацією та обліком, визначення 

системи, видів, ієрархії нормативно-правових актів та встановлення єдиної 

вимоги до нормопроектувальної техніки для всіх суб’єктів нормотворення. 

Таким чином, він був покликаний урегулювати нормативну діяльність органів 

законодавчої, виконавчої влади, Президента України, інших органів державної 

влади, яким законом надавались повноваження нормотворчої діяльності, а також 

органів місцевого самоврядування. У ст. 6 законопроекту було встановлено, що 

підзаконними нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування 

були рішення місцевих рад та їх виконавчих органів, а також розпорядження 

сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних, обласних 

рад [148]. При цьому залишається незрозумілим, чому ініціатори прийняття 

цього закону концентрувалися виключно на рішеннях місцевих рад, оскільки 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, 

селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, сільські, селищні, міські голови 

також уповноважені на прийняття актів, які за своєю природою є нормативними. 

У зв’язку з цим положення цього законопроекту повинні розповсюджуватися і на 

нормотворчу діяльність цих суб’єктів органів місцевого самоврядування. Проте 

спроба запровадження такого закону є позитивною через визначення усіх 

підзаконних актів, які приймаються суб’єктами публічної адміністрації, а також 

процедури їх прийняття. Незважаючи на усі переваги станом на 2016 рік такий 
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закон так і не прийнято, хоча вищезазначений законопроект містив важливі 

положення щодо стадій прийняття нормативних актів.  

О.В. Кузьменко під стадіями розуміє сукупність дій, об’єднаних єдиною 

проміжною метою на певному етапі конкретного адміністративного провадження 

[73]. Іншими словами, стадіями є певні етапи, які супроводжуються прийняттям 

проміжних рішень, спрямованих на досягнення конкретного результату. 

Проходження нормативного акта через усі стадії дозволяє з більшою вірогідністю 

прийняти такий акт, який сприятиме забезпеченню і реалізації права і свобод 

жителів певної території. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України [69]. Відповідне положення 

передбачає, що діяльність органів місцевого самоврядування повинна базуватися 

виключно на акті, який приймається Верховною Радою України і є законом. У 

зв’язку з тим, що суб’єкти публічної адміністрації на сьогодні приймають багато 

рішень, які мають нормативний та індивідуальний характер, впливаючи тим 

самим на приватних суб’єктів, то така діяльність повинна здійснюватися 

виключно на підставі законів та Конституції України. Окрім цього, затвердження 

законодавчої процедури стадій прийняття нормативних актів дозволить 

громадськості більш активно впливати на рішення органів місцевого 

самоврядування, якщо це буде випливати із положень нормативно-правових 

актів.  

Ініціатори законопроекту виділяють такі стадії: 1) планування 

нормотворчої діяльності; 2) внесення нормотворчої пропозиції і підготовка 

проекту нормативного акта; 3) проведення експертизи проекту нормативного 

акта; 4) внесення проекту нормативного акта суб’єкту нормотворення; 5) розгляд 

проекту нормативного акта суб’єктом нормотворення; 6) прийняття (видання) 
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нормативного акта; 7) набрання чинності нормативним актом; 8) введення 

нормативного акта в дію [148].  

На нашу думку, недоцільно виділяти стадію планування нормотворчої 

діяльності. Як визначено в законопроекті органи публічної адміністрації 

застосовують перспективне і поточне планування з метою створення єдиної 

системи нормативно-правових актів, визначення основних напрямів та 

забезпечення прозорості нормотворчої діяльності, вдосконалення процесу 

підготовки нормативно-правових актів [148]. Проте зазначимо, що план 

представляє собою здійснення послідовних заходів впродовж встановленого 

проміжку часу. В свою чергу, нормативні акти спрямовані на регулювання певної 

ситуації, яка може складатися в певний момент в певному місці. У зв’язку з тим, 

що планування не завжди знаходить місце в процесі нормотворчої діяльності, то 

його доречніше віднести до факультативної, а не основної стадії процедури 

прийняття нормативних актів.  

Щодо стадії експертизи проекту нормативного акта, то, на нашу думку, це 

важливий етап стадії підготовки проекту нормативного акта, який дозволяє 

привести проект акта у відповідність до українського та міжнародного 

законодавства [199]. 

Однак незважаючи на спробу ретельного визначення усіх можливих стадій, 

суб’єкт ініціювання цього юридичного акта залишив поза увагою таку важливу 

стадію як реєстрація нормативного акта. Вважаємо, що реєстрацію нормативних 

актів слід відносити до окремої стадії нормотворчої діяльності, оскільки саме 

завдяки цій процедурі нормативний акт проходить остаточну перевірку на 

предмет відповідності нормам Європейського законодавства та рішенням 

Європейського Суду з прав людини. Ми погоджуємося із О.В. Кузьменко, яка 

зазначає, що державна реєстрація – це не проста формальність, яка полягає в суто 

технічній фіксації рішення про прийняття нормативного акта, наданні 

реєстраційного номера відповідному документу та занесенні до Єдиного 



 
 

131 

державного реєстру нормативно-правових актів. Додатково державна реєстрація 

полягає у діяльності Міністерства юстиції України та його територіальних 

підрозділів щодо проведення експертизи на відповідність його Конституції та 

законодавству України [73]. Підрозділи Міністерства Юстиції України мають 

право повернути нормативний акт для його доопрацювання на прохання органу, 

що його прийняв або відмовити у державній реєстрації. У разі відмови 

нормативний акт підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-денний термін 

з дня отримання рішення про відмову в державній реєстрації акта чи висновку за 

результатами розгляду скарги на рішення про відмову в державній реєстрації акта 

[135]. 

Слід зазначити, що проблема визначення стадій прийняття нормативних 

актів знайшла розгляд і в науці адміністративного права. Так, О. Бандурка та  

М. Тищенко зосереджуються на таких стадіях прийняття нормативних актів як 

встановлення мети та необхідності прийняття акта та підготовка його проекту; 

внесення проекту акта на розгляд відповідного органу; обговорення и обробка 

проекту нормативного акта; прийняття та реєстрація нормативного акта; 

опублікування [5, с. 111]. На нашу думку, орган місцевого самоврядування, який 

має намір прийняти нормативний акт, першочергово визначає його мету та 

доцільність. Тому ці та інші етапи є складовою частиною однієї стадії, яка, на 

наше переконання, повинна мати назву підготовка проекту нормативного акта. 

Окрім цього, вважаємо, що є нераціональним виділення такої стадії як внесення 

проекту акта на розгляд відповідного органа, оскільки стадія визначається як 

сукупність дій, об’єднаних однією метою [73], а внесення проекту представляє 

собою реалізацію лише цієї однієї дії. Тому доречніше визнати цю стадію 

заключним етапом першої стадії процедури прийняття нормативного акта, а саме 

підготовка проекту нормативного акта. Додатково зазначимо, що зазначені 

науковці, намагаючись виділити стадії прийняття нормативних актів, 

характеризують виключно нормотворчу діяльність Кабінету Міністрів України, 
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залишаючи поза увагою інші органи публічної адміністрації. Тому через виявлені 

недоліки виникає необхідність пошуку інших підходів до зазначеної проблеми.  

Видатний вчений-адміністративіст В.Б. Авер’янов виділяв такі стадії 

прийняття нормативних актів: розробка проекту нормативного акта відповідно 

до законодавчої вимоги або з ініціативи самого органу місцевого 

самоврядування; публічне обговорення проекту та висловлення пропозицій; 

прийняття та оприлюднення [42, с. 220]. Проте вчений залишає поза увагою 

такий важливий момент у процедурі прийняття нормативних актів як їх 

реєстрація, важливість запровадження якої було розглянути вище.  

В науці адміністративного права зупиняються ще на таких стадіях як 

ініціювання (подання ідей, пропозицій); розроблення; обговорення проекту; 

прийняття (видання, підпис) акта; оприлюднення та набрання чинності; контроль 

за виконанням. Але можна сказати, що контроль за виконанням акта у деяких 

випадках здійснює не тільки рада, але інші органи. Наприклад, контроль за 

виконанням рішення щодо сплати місцевого податку, здійснює Державна 

фіскальна служба України. Тому не можемо казати, що це є обов’язковою стадією 

процедури прийняття нормативного акта [195, с. 172-174].  

Таким чином, на підставі аналізу усіх запропонованих стадій процедури 

прийняття нормативних актів сільськими, селищними, міськими радами в 

юридичній літературі та законопроекті, варто виділяти такі стадії: ініціювання та 

підготовка проекту нормативного акта; розгляд та прийняття нормативного акта; 

реєстрація нормативного акта; опублікування нормативного акта. Кожна стадія 

складається з взаємопов’язаних етапів, тому пропонуємо детально розглянути 

кожну з них.  

Стадія ініціювання та підготовки проекту нормативного акта. Ця 

стадія виступає юридичним фактом, вихідною точкою, з якої виникають 

нормотворчі правовідносини [206]. Ініціювання нормативного акта відбувається 

шляхом подання відповідних ідей та пропозицій суб’єктами нормотворення. 
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Відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», ними є члени територіальної громади (представлені місцевою 

ініціативою), депутати ради, постійні комісії ради, виконавчі органи ради [146]. 

Після того як ініціатива була висловлена починається важливий етап щодо 

розробки концепції майбутнього рішення, який полягає у зборі інформації про 

фактичний стан справ. Як зазначено у проекті Закону України «Про нормативно-

правові акти» під час розроблення концепції проекту нормативного акта 

проводиться аналіз суспільних відносин та стану їх правового регулювання; 

визначається можливість врегулювання відповідних суспільних відносин без 

прийняття нормативного акта; встановлюються причини необхідності та правові 

підстави розроблення проекту нормативного акта; визначаються цілі проекту 

нормативного акта, предмет правового регулювання та основні правові 

механізми реалізації нормативного акта, обґрунтовується їх ефективність; 

передбачаються результати виконання нормативного акта; визначається сума 

коштів і ресурси, необхідні для виконання нормативного акта; здійснюється 

організаційно-технічне та фінансове забезпечення підготовки проекту нормативного 

акта [148]. Розроблення правильної концепції дозволяє в подальшому більш чітко 

сформулювати положення самого тексту нормативного акта. Рішення про 

підготовку проекту нормативного акта може бути прийняте на підставі 

розпорядження сільського, селищного, міського голови; звернення постійної 

комісії до сільського, селищного, міського голови, голови районної, обласної 

ради про необхідність внесення питання щодо розроблення проекту акта на 

розгляд ради; звернення депутатської групи, фракції, депутата (депутатів) до 

сільського, селищного, міського голови, голови районної, обласної ради; рішення 

виконавчого комітету ради про винесення питання на розгляд ради; протоколу 

загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу; 

рекомендації громадських слухань [206]. 
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Підготовка тексту проекту нормативного акта є творчим процесом за 

участю обмеженого кола фактичних розробників. Текст нормативних актів 

органів місцевого самоврядування повинен відповідати правилам нормотворчої 

техніки. Він має бути стислим, а суть рішення повинна бути викладена лаконічно 

і не допускати можливості неоднозначного тлумачення. В тексті повинні 

міститися вказівка на юридичні акти, які уповноважують орган місцевого 

самоврядування на прийняття цього акта. Сам проект рішення повинен 

складатися із мотивувальної та резолютивної частин. Після того як текст проекту 

підготовлений, то він повинен пройти обговорення серед усіх зацікавлених 

суб’єктів, які, ознайомившись з його змістом, можуть надавати свої пропозиції 

щодо доповнення, внесення змін або скасування. Деякі вчені схиляються до того, 

що обговорення проекту акта є самостійною стадією процедури прийняття 

нормативного акта. Проте ми підтримуємо точку зору Г. Задорожньої, яка вказує, 

що виокремлення в самостійну стадію обговорення проекту є надуманим та 

необґрунтованим. Цей крок є недоцільним, оскільки підготовка проекту 

супроводжується постійним обговоренням, консультаціями, в результаті чого 

відбувається послідовне доопрацювання змісту тексту. Як справедливо зазначає 

автор, цей вид роботи є взаємозумовлюючим, він здійснюється на різних етапах 

підготовки проекту і може мати неоднакове зовнішнє вираження: внесення 

пропозицій зацікавленими сторонами до профільної комісії, розгляд проекту на 

засіданні ради тощо [51, с. 20–21]. 

Ми погоджуємося з тим, що на етапі обговорення проекту доцільно 

взаємодіяти із представниками громадськості, на яких буде спрямовано рішення. 

Це дозволить, в першу чергу, залучити до розробки проекту нормативного акта 

більше фахівців, що позитивно вплине на якість рішення, оскільки виникне 

більше можливостей для одержання збалансованого документу, який 

враховуватиме інтереси всіх зацікавлених сторін. В подальшому представники 

громадськості легше сприймуть остаточний проект нормативного акта [57]. 
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Після обговорення проекту нормативного акта і внесення до нього усіх 

суттєвих змін він повинен бути завізований. Подібні положення містяться у 

Регламентах деяких місцевих рад, наприклад, у Регламенті  Дніпропетровської 

міської ради [167], Регламенті Харківської міської ради [168], Регламенті 

Львівської міської ради [156] та інших. Візування тексту проекту здійснюється 

директорами профільного та юридичного департаментів, а у випадку якщо 

наданий проект рішення передбачає виділення грошових коштів, він додатково 

візується заступником міського голови – директором Департаменту бюджету і 

фінансів. У разі прийняття рішення міською радою проект направляється 

секретареві міської ради для візування та організації підготовки питань до 

проекту порядку денного сесії сільської, селищної, міської ради. На нашу думку, 

перед тим як ставити візу на проекті нормативного акту працівники юридичного 

департаменту відповідної ради обов’язково повинні провести його юридичну 

експертизу. Слід зазначити, що на сьогодні регламенти сільських, селищних, 

міських рад та їх виконавчих комітетів не містять подібних положень. Ми 

вважаємо, що запровадження цього кроку є важливим, оскільки правова 

експертиза полягає в перевірці якості підготовки та обґрунтованості 

нормативного акта, своєчасності його прийняття, виявлення можливих 

негативних наслідків дії такого нормативного акта [148]. Євроінтеграційна 

політика нашої держави вимагає також того, що проект нормативного акта 

повинен пройти перевірку на його відповідність нормам acquis communаutaire, а 

також положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та практиці Європейського суду з прав людини. Відповідним чином здійснення 

експертизи сприятиме прийняттю нормативного акта, який слугуватиме на благо 

громади та прискорить процес його затвердження на сесії ради. На нашу думку, 

така експертиза повинна проводитися фахівцями юридичного відділу ради, в якій 

розглядається проект нормативного акта. Разом з тим, слід визнати той факт, що 

на рівні села, селища або невеликого міста може виникнути проблема з 
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існуванням тих фахівців, які орієнтуються у праві Європейського Союзу та 

зможуть провести якісну експертизу проекта нормативного акта. У зв’язку з цим 

доцільно вести мову про налагодження співробітництва між сільськими, 

селищними радами та місцевими управліннями юстиції, які будуть надавати 

необхідну допомогу на підставі укладеного договору між ними. Вважаємо, що 

громадські організації, які працюють у сфері дотримання прав людини, а також 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС також можуть надавати 

допомогу сільським, селищним, міським радам у проведенні зазначеної 

експертизи.  Після цього етапу доцільним є розміщення секретарем тексту 

проекту на офіційному сайті ради. Подібна вимога міститься, наприклад, в 

Регламенті Дніпропетровської міської ради [167]. У зв’язку з тим, що на сьогодні 

відсутній юридичний акт, який закріплює процедуру прийняття нормативних 

актів, то вважаємо необхідним доповнити усі регламенти сільських, селищних, 

міських рад положенням щодо проведення обов’язкової правової експертизи 

проектів нормативних актів. Відповідним чином усі зацікавлені особи зможуть 

ознайомитися з ним та висловити щодо нього свої пропозиції.  

Взятий курс на боротьбу з корупцією в нашій державі вимагає проведення 

антикорупційної експертизи проектів нормативних актів органів місцевого 

самоврядування. Відповідна дія може реалізовуватися представниками 

громадськості, що передбачено у п. 3 ч. 1 Закону України «Про запобігання 

корупції» [129]. Застосування такого способу дозволяє виявляти корупційні 

ризики ще на етапі розробки проекту нормативного акта, що, в свою чергу, 

сприяє їх, відсутності у них положень, які могли б бути використані на практиці 

для отримання неправомірної вигоди. У зв’язку з цим доцільно доповнити ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ч. 4-1 такого змісту 

«Проекти рішень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих комітетів, 

які зачіпають права та свободи осіб, розподіл і витрачання коштів місцевого 

бюджету підлягають проведенню громадської антикорупційної експертизи». 
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Разом з тим варто зазначити, що на сьогодні ще не відпрацьований механізм 

проведення громадських антикорупційних експертиз, відсутня координація 

діяльності громадських організацій з цих питань та немає методологічної основи 

для їх проведення. У зв’язку з цим доцільним виглядає заснування Центру 

антикорупційних громадських експертиз, який буде займатися зазначеними 

питаннями. 

Таким чином, перша стадія прийняття нормативного акта включає такі 

обов’язкові етапи як ініціювання акта, підготовка його проекту, його обговорення 

та внесення змін, проведення його правової, громадської та антикорупційної 

експертиз, візування. Ця стадія завершується подачею проекту акта секретарю 

місцевої ради для включення його до порядку денного сесії міської ради. 

Розгляд та прийняття нормативного акта. На пленарному засіданні рада 

офіційно розглядає проект нормативного акта та супровідну документацію до 

нього. Ця процедура супроводжується зазвичай такими етапами: 1) доповідь 

розробників проекту рішення чи ініціаторів внесення пропозиції, запитання 

доповідачу і відповіді на них; 2) співдоповідь (у разі необхідності), запитання 

співдоповідачу і відповіді на них; 3) виступи депутатів з оголошенням та 

обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи 

пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за 

умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком 

відповідної комісії; 4) виступи по одному представнику від постійних комісій, які 

бажають виступити, представників депутатських груп та фракцій; 5) виступи 

депутатів, що зареєструвались на виступ; 6) оголошення головуючим на 

пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про 

кількість промовців, які виступили і зареєструвалися на виступ; 7) заключне 

слово доповідача (співдоповідачів); 8) уточнення та оголошення головуючим на 

пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і 

ставитимуться на голосування; 9) виступи з мотивів голосування [163, с. 168]. 
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Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення 

ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним 

голосуванням [146]. Під час пленарного засідання обов’язково повинен вестися 

протокол, в якому будуть зафіксовані усі зауваження та пропозиції до проекту 

нормативного акта. Після закінчення засідання протокол повинен розміщуватися 

на сайті сільської, селищної, міської ради. Це сприятиме досягненню більшої 

прозорості у діяльності сільської, селищної, міської ради, оскільки будь-яка 

особа зможе ознайомитися зі змістом цього документу та зрозуміти важливість 

прийняття відповідного нормативного акта або навпаки його недоцільність.  

Стадія розгляду та прийняття нормативного акту є найважливішою, 

оскільки саме на ній нормативний акт або приймається, або направляється 

розробникам на доопрацювання. У випадку прийняття нормативного акта він 

повинен бути направлений на державну реєстрацію.  

Стадія реєстрації нормативного акта. Державна реєстрація нормативно-

правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його 

Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам 

України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та 

acquis communautaire, антикорупційної експертизи, а також з урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну 

реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів [135]. Слід зазначити, 

що в чинному законодавстві не передбачено стадії реєстрації для нормативних 

актів органів місцевого самоврядування. Так, постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 

влади» передбачає реєстрацію лише тих актів, які прийняті органами виконавчої 

влади та зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян. При цьому 
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державній реєстрації не підлягають акти персонального характеру (про склад 

комісій, призначення на посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо); 

дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім актів про затвердження 

положень, інструкцій та інших, що містять правові норми; оперативно-

розпорядчого характеру (разові доручення); спрямовані на організацію 

виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших 

органів виконавчої влади, що не мають нових правових норм; рекомендаційного, 

роз’яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, 

роз’яснення, у тому числі податкові, тощо); нормативно-технічні документи 

(технічні умови, тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, 

форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, 

адміністративних даних та інші) [135]. Іншими словами, реєстрації не підлягають 

ті акти, які мають внутрішнє спрямування, тобто регулюють відносини, які 

складаються в середині органу або мають інформаційний характер. 

В умовах децентралізації влади буде передано значну частину повноважень 

органів виконавчої органам місцевого самоврядування, що розширить сфери 

прийняття ними рішень, які впливатимуть на права і свободи громадян. У зв’язку 

з цим важливо запровадити обов’язкову реєстрацію нормативних актів органів 

місцевого самоврядування.Таким чином, виникає необхідність доповнення до  

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ч. 4-2 такого 

змісту «Рішення сільської, селищної, міської рад, які зачіпають соціально-

економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси 

громадян, проголошені й гарантовані Конституцією України, законами України, 

Європейською Конвенцією про захист прав та основоположних свобод та 

протоколами до неї, підлягають державній реєстрації територіальними 

підрозділами Міністерства юстиції України». Проти цього можна заперечити, що 

реєстрація актів органів місцевого самоврядування органами державної влади 

означає втручання держави в діяльність органів місцевого самоврядування. Це, в 
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свою чергу, блокуватиме реалізацію їх рішень. Проте ми не можемо з цим 

погодитися, оскільки відповідно до ст. 3 Конституції України утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [69]. 

Відповідний обов’язок держава поміж іншим реалізує через органи влади, якими 

є органи юстиції. Тому при реєстрації нормативних актів органів місцевого 

самоврядування їх головний обов’язок буде полягати у дотриманні ними прав та 

свобод людини.  

Стадія оприлюднення. Після того як нормативний акт було зареєстровано 

він підлягає обов’язковому оприлюдненню. Саме завдяки цій стадії нормативний 

акт доводиться до відома осіб та стає обов’язковим для виконання. Відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування нормативного характеру набирають 

чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою 

не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію [146]. Відповідно до  

ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники 

інформації повинні оприлюднювати нормативно-правові акти не пізніше п’яти 

робочих днів з дня їх затвердження [127]. Згідно із Законом України «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» Закони України, 

рішення органів місцевого самоврядування публікуються в офіційних виданнях 

(відомостях, бюлетенях, збірниках, інформаційних листках тощо) та друкованих 

засобах масової інформації відповідних органів місцевого самоврядування. 

Недержавні друковані засоби масової інформації мають право оприлюднювати 

офіційні документи органів місцевого самоврядування відповідно до 

законодавства України і на засадах, передбачених укладеною угодою між цими 

органами та редакціями друкованих засобів масової інформації [153]. Так, 

наприклад, нормативні акти, які приймаються Харківською міською радою, 

публікуються в офіційному друкованому виданні Харківської міської ради газеті 
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«Харьковские известия» [168]. Зміни у суспільному житті, які пов’язані із 

розповсюдженням користування мережею Інтернет, потребують внесення змін в 

законодавство щодо можливості опублікування рішень органів публічної 

адміністрації, взагалі, та органів місцевого самоврядування, зокрема, на 

офіційних сайтах цих органів.  

У разі якщо прийнятий акт порушує права та законні інтереси приватної 

особи, то вона може його оскаржити. За переконанням О. Кузьменко, стадія 

оскарження є обов’язковою у процесі прийняття органом місцевого 

самоврядування нормативних актів [73]. Проте ми не можемо підтримати її 

думку, оскільки якщо особа не вважає акт таким, який завдає їй шкоди, стадія 

оскарження не виникає. Оскарження нормативного акта відбувається через 

звернення до адміністративного суду, який відповідно до ст. 17 Кодексу 

адміністративного судочинства розглядає спори з приводу оскарження 

нормативних актів органів публічної адміністрації [62] та шляхом звернення до 

вищого органу. У структурі органів місцевого самоврядування такий орган важко 

визначити. Разом з тим положеннями ч. 9 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» передбачено, що сільська, селищна або міська рада 

має право скасувати рішення відповідного виконавчого комітету з питань, 

віднесених до їх компетенції [146]. Із зазначеного випливає, що рішення 

виконавчого комітету може бути оскаржено до відповідної ради. У свою чергу, 

рішення сільської, селищної, міської ради можуть бути оскаржені голові 

відповідного органу. Проте над головою радивідсутні вищі органи, що ускладнює 

процедуру оскарження їх актів у позасудовому порядку. Хоча необхідно 

звернути увагу на рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 року № 

1-9/2009 у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо 

офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції 

України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про 
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скасування актів органів місцевого самоврядування), в якому зазначено, що 

органи місцевого самоврядування права мають право за власною ініціативою або 

ініціативою інших зацікавлених осіб змінити чи скасувати прийняті ними правові 

акти (із мотивів невідповідності Конституції України та законам України) [172]. 

Це дає підстави вважати, що нормативні акти, які видаються різними суб’єктами 

органів місцевого самоврядування можуть бути оскаржені безпосередньо до них, 

якщо ці акти порушують Конституцію та закони України.  

Судом було наголошено, що органи місцевого самоврядування не можуть 

скасувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до 

приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних 

суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів і суб’єкти цих 

правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення [172]. Зазначені 

положення свідчать про те, що на орган місцевого самоврядування покладається 

обов’язок узгодити намір щодо зміни або скасування свого рішення із 

приватними особами, на яких воно буде розповсюджуватися. Проблема полягає 

в тому, що головною особливістю нормативних актів є їх неперсоніфікований 

характер, а тому для органа місцевого самоврядування виникнуть труднощі, 

пов’язані із встановленням усіх суб’єктів, які почали реалізовувати права, 

закріплені в нормативному акті. Таким чином, незважаючи на те, що 

Конституційний Суд України своїм рішенням ніби і надав право органу 

місцевого самоврядування змінити виданий ним акт,  процедура реалізації цього 

правазалишається незрозумілою.  

Отже, процедура прийняття нормативних актів органами місцевого 

самоврядування складається із певних стадій, до яких належать ініціювання та 

підготовка проекту нормативного акта; розгляд та прийняття нормативного акта; 

реєстрація нормативного акта; опублікування нормативного акта. У разі незгоди 

з положеннями нормативного акта він може бути оскаржений суб’єктом, на якого 

цей акт спрямовується.  
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Слід зазначити, що перераховані стадії притаманні і для прийняття 

нормативних актів виконавчими комітетами сільських, селищних міських рад, а 

також їх голів, які затверджують відповідно рішення і розпорядження. Згідно із 

Законом України «Про місцеве врядування в Україні» ці суб’єкти виконують інші 

повноваження у порівнянні з сільськими, селищними, міськими радами, тому їх 

дії в межах розглянутих стадій проходження нормативного акта будуть 

різнитися. На сьогодні процедура прийняття нормативних актів цими суб’єктами 

врегульована регламентами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських 

рад, які існують лише в деяких населених пунктах. Наприклад, регламент 

роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Луцької міської ради  

[169]. Це пов’язано з тим, що такий документ не є обов’язковим для 

затвердження на засіданнях цих органів. Зазначена ситуація вказує на 

недостатню процедуру регламентації прийняття розпоряджень сільського, 

селищного, міського голови, а також рішень виконавчих комітетів сільських, 

селищних, міських рад. Через відсутність в Україні Закону «Про нормативно-

правові акти», а також Типового регламенту рад, вважаємо, що на сьогодні 

процедура прийняття нормативних актів повинна бути затверджена в 

Регламентах виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад. Тому 

пропонуємо доповнити ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2 такого змісту: «На другому засіданні виконавчі комітети сільських, 

селищних, міських рад повинні затверджувати регламенти своєї роботи». 

Тепер розглянемо процедуру прийняття адміністративних актів органами 

місцевого самоврядування. Відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська, селищна, міська рада, виконавчий комітет 

сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради в межах 

своїх повноважень приймають рішення, а сільський, селищний, міський голова, 

голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень 

видає розпорядження [146]. Розпорядження також приймаються начальниками 
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департаментів та управлінь відповідної ради. Слід зазначити, що як процедура 

нормативних актів, так і процедура прийняття адміністративних актів 

залишається неврегульованою на законодавчому рівні. Проте вимоги до 

прийняття адміністративних актів містяться в деяких юридичних актах. 

Так у ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, 

що у справах щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, до яких 

належать органи місцевого самоврядування, адміністративні суди перевіряють 

чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з 

якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, 

що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо 

(неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності 

перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, 

зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими 

наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких 

спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі 

прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку [62]. Відповідні 

вимоги є своєрідними принципами, якими повинні керуватися органи місцевого 

самоврядування при прийнятті як нормативних, так і адміністративних актів. 

Науковцями зазначається, що суб’єкти публічної адміністрації взагалі та органи 

місцевого самоврядування зокрема мають враховувати критерії принципи під час 

процедури прийняття (видання) адміністративного акта, знаючи, що 

адміністративний суд керуватиметься ними у разі оскарження такого акта та 

перевірки його законності [63, с. 37], а тому пропонуємо розглянути зазначені 

принципи детальніше.  

Прийняття адміністративних актів на підставі, у межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України передбачає, що 

органи місцевого самоврядування мають приймати рішення та розпорядження 
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виключно на підставі повноважень, які за ними закріплені Конституцією України 

[69], Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» [146], а також 

іншими нормативно-правовими актами, які регулюють їх діяльність. Це 

пов’язано з тим, що закон має вищу юридичну силу у порівнянні до інших 

юридичних актів. 

З використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано, 

іншими словами, використання повноважень з належною метою. Належною є та 

мета, яка передбачена в законі або випливає з його цілей. У випадку якщо орган 

місцевого самоврядування використовуватиме повноваження з метою, яка є 

неналежною, то це означатиме, що він зловживає ними, тобто використовує їх 

нечесно, із протиправними намірами, з недоброю волею, зі спотворенням 

тлумачення мети, з якою надано повноваження, з наявністю особистого інтересу 

у прийнятті рішення або вчиненні дії [50, с. 272]. Цей принцип може бути 

порушено у випадку, наприклад, прийняття місцевою радою рішення про 

знищення ділянки лісу з метою будівництва дороги, яка не має суттєвого 

значення для міста.  

Обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для 

прийняття рішення (вчинення дії). Цей принцип відображає те, що під час 

прийняття адміністративного акта орган місцевого самоврядування повинен 

повно та всебічно дослідити усі матеріали справи та винести вмотивоване 

рішення. Своє рішення він повинен обґрунтувати лише, базуючись на тих фактах, 

які мають відношення і значення для справи [50, с. 273]. Будь-які припущення не 

допускаються. У разі неможливості знайти дані, які підтверджують необхідність 

прийняття адміністративного акта, орган місцевого самоврядування повинен 

відмовитися від нього [198]. 

Безсторонньо (неупереджено). На підставі цього принципу можна 

стверджувати, що розглядаючи певну адміністративну справу, орган місцевого 

самоврядування не повинен мати упередженого ставлення до особи, тобто 
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ставитися до неї з симпатією або антипатією. Органу місцевого самоврядування 

забороняється приймати будь-яку сторону учасників розгляду адміністративної 

справи. У тому випадку якщо посадова особа органу місцевого самоврядування 

знайома із особою, щодо якої вона повинна прийняти рішення, то їй необхідно 

заявити самовідвід. Подібна процедура не передбачена в законодавстві, але 

наявність цього принципу регулює вирішення таких ситуацій. Разом з тим 

проблеми можуть виникнути під час вирішення певної справи головою сільської, 

селищної, міської ради, який її очолює і є найвищою інстанцією. На нашу думку, 

в цьому разі рішення повинен приймати його заступник.  

Добросовісно. Цей принцип означає, що орган місцевого самоврядування, 

приймаючи адміністративний акт, повинен мати найкращі та найщиріші наміри 

досягти мету його прийняття. Орган місцевого самоврядування повинен, в першу 

чергу, дбати не про свій власний інтерес, а про інтереси приватних осіб та 

публічний інтерес [198]. 

Розсудливо. У судовій практиці тлумачення цього принципу виходить з 

того, що нерозсудливими (безглуздими, ірраціональними) рішеннями, діями, 

бездіяльністю органу місцевого самоврядування можна розуміти такі, яких він не 

міг би допустити, діючи відповідно до здорового глузду та обов’язків, 

покладених на нього законом. Нерозсудливими слід вважати також рішення, дії, 

бездіяльність, що є неприпустимими з погляду законів логіки та 

загальноприйнятих моральних стандартів [177; 178]. Так, наприклад, судом було 

визнано нерозсудливим рішення Кременецької міської ради про надання дозволу 

на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність особі, не врахувавши того, що на цій земельній ділянці знаходиться 

будівля, в якій мешкають люди [180].  

Дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи 

несправедливій дискримінації. Мета цього принципу полягає у запобіганні та 

усуненні несправедливої дискримінації під час прийняття адміністративного 
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акта. Тому орган місцевого самоврядування повинен забезпечити однакове 

ставлення до осіб, застосування однакового законодавства під час прийняття 

рішення за схожих обставин [50, с. 274]. 

Пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими 

несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на 

досягнення яких спрямоване це рішення (дія). Надаючи тлумачення цьому 

принципу зазначимо, що пропорційність, в першу чергу, спрямована на 

досягнення відповідності (адекватності) цілей, які намагаються досягнути, 

засобам, які використовуються [225]. Таким чином, завдяки цьому принципу 

орган місцевого самоврядування повинен знайти баланс між публічним 

інтересом та забезпеченням прав і свобод конкретних осіб. Наприклад, 

приймаючи рішення про зніс будівлі, орган місцевого самоврядування повинен 

переконатися в тому, що ця будівля не підлягає реставрації або ремонту. 

З урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення. Цей 

принцип полягає в тому, що зацікавлена особа або особа відносно якої 

приймається акт, який може завдати шкоди її правам, свободам та законним 

інтересам, має право надавати пояснення (усні або письмові), факти та у 

необхідних випадках вимагати докази, які повинні прийматися до уваги органами 

місцевого самоврядування. У відповідних випадках таким особам повинні бути 

роз’яснено їх права щодо участі в розгляді справи у встановлений час та спосіб. 

Реалізація цього принципу набуває особливого значення під час прийняття 

обтяжуючого адміністративного акта.  

Своєчасно, тобто протягом розумного строку. Цей принцип означає, що 

адміністративний акт повинен не тільки прийматися в строки, які зазначені в 

юридичних актах, але й по можливості справа повинна вирішуватися як 

найшвидше. Тривалість розумного строку залежить від складності певного 

питання, нагальності його вирішення, кількості людей, залучених до справи, 

їхньої поведінки тощо [63, с. 42-43]. 
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Варто зазначити, що ці вимоги практично дублюють принципи 

адміністративних процедур, які були прийняті Комітетом міністрів Ради Європи 

у Резолюції (77) 31 «Про захист особи стосовно актів адміністративних органів 

влади». Ці принципи стосуються захисту приватних осіб (фізичних та 

юридичних) в адміністративних процедурах щодо тих чи інших заходів чи 

рішень, які прийняті при застосуванні владних повноважень і, які з огляду на свій 

характер, безпосередньо зачіпають їх права, свободи чи інтереси. Застосування 

цих принципів повинно супроводжуватися додатково тим, що органами 

місцевого самоврядування приймаються до належної уваги публічний інтерес та 

права і свободи третіх осіб, на яких може вплинути адміністративний акт. Більше 

того, в Резолюції зазначено, що органи публічної адміністрації взагалі та органи 

місцевого самоврядування зокрема не мають права змінювати або не 

застосовувати будь-який із зазначених в Резолюції принципів під час розгляду 

адміністративної справи [6, с. 460-461; 226]. Іншими словами, вони усі є 

обов’язковими для дотримання органами місцевого самоврядування. До цих 

принципів належать: 

- право особи бути вислуханою, який був розглянутий нами вище; 

- доступ до інформації. Відповідно до цього принципу зацікавлену 

особу повинні поінформувати усіма можливими засобами щодо усіх обставин, 

які мають значення для справи, до прийняття адміністративного акту за її 

запитом. Право особи на отримання інформації, яка стосується її особисто, 

закріплене в Законі України «Про доступ до публічної інформації» [127]. У 

зв’язку з цим орган місцевого самоврядування повинен вживати заходів для 

реалізації особою цього права; 

- надання правової допомоги та представницьких послуг. Особі, щодо 

якої приймається адміністративний акт або зацікавленій у справі особі може 

надаватися правова допомога або її інтереси можуть представлятися законним 

представником. Орган місцевого самоврядування повинен сприяти особі в 
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реалізації її прав, свобод та законних інтересів. Він повинен вжити заходів для 

надання їй консультацій, в тому числі в конкретній справі з метою забезпечення 

повноцінної участі особи у вирішенні адміністративної справи. Важливим 

елементом цього принципу є також право особи брати участь в 

адміністративному провадженні як особисто, так і через представника. Цим 

принципом не встановлюються вимоги до кваліфікації та умов залучення 

помічника чи юридичного представника [189, с. 125-126]; 

- вмотивованість рішення. У тому випадку, коли адміністративний акт 

містить положення, які можуть негативно вплинути на права, свободи та законні 

інтереси зацікавлених осіб, то вони повинні бути поінформовані про підстави 

його прийняття. Орган місцевого самоврядування може надати відповідні 

причини безпосередньо в акті або повідомити щодо них особу на підставі її 

запиту протягом розумного строку. Розумний строк в цьому випадку передбачає 

найкоротший час, протягом якого така відповідь може бути надана; 

- зазначення способів оскарження адміністративного акта. У випадку 

прийняття адміністративного акту, який має негативний вплив на права, свободи 

та законні інтереси особи, в ньому повинні вказуватися способи та строки його 

оскарження [6, с. 460-461; 226]. 

Оскільки на сьогодні процедура прийняття адміністративних актів є 

законодавчо неврегульованою, то усі ці принципи повинні враховуватися 

органом місцевого самоврядування на всіх стадіях прийняття адміністративного 

акта. Вважаємо, що усі перераховані принципи повинні бути в подальшому 

включені до проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, як 

базового акта, який регулює діяльність органів публічної адміністрації взагалі та 

органів місцевого самоврядування зокрема у сфері вирішення адміністративних 

справ. 

Необхідно також визначитися із послідовністю дій органу місцевого 

самоврядування під час прийняття адміністративних актів. Слід звернути увагу 
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на те, що процедура прийняття адміністративних актів, як і процедура прийняття 

нормативних актів, складається з певних стадій, які відрізняються одна від одної, 

оскільки ці види актів виконують різноманітні завдання. В науці 

адміністративного права найбільш прийнятними вважаємо стадії прийняття 

адміністративних, виділеними В.П. Тимощуком. До них автор відносить початок 

провадження; підготовка справи до розгляду і вирішення; розгляд справи та 

прийняття рішення; оскарження [189, c. 73]. Такі ж стадії запропоновані в проекті 

Адміністративно-процедурного кодексу України [164]. Слід зазначити, що 

процедура прийняття адміністративного акта може відбуватися як за ініціативою 

особи, яка звертається до органу місцевого самоврядування з метою реалізації 

певного права (заявне провадження), так і за ініціативою органу місцевого 

самоврядування (втручальне провадження). Тому в залежності від виду 

провадження дії органу місцевого самоврядування на кожній стадії прийняття 

адміністративного акта будуть різними. Пропонуємо розглянути ці стадії 

детальніше.  

На стадії початку провадження орган місцевого самоврядування повинен 

перевірити умови, які дозволяють відкрити (почати) провадження [189, с. 69]. 

Зокрема особлива увага звертається на подачу особою повного переліку 

документів, які встановлені в законодавстві та які повинні бути правильно 

оформлені. Наприклад, якщо особа бажає безоплатно отримати земельну ділянку 

із земель комунальної власності, вона повинна звернутися до місцевої ради із 

заявою, до якої додати викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші 

графічні матеріали, на яких слід зазначити бажане місце розташування земельної 

ділянки та копію документу, що посвідчує особу (наприклад, паспорту 

громадянина України) [166]. Після отримання цих документів місцева рада 

перевіряє, чи виконала особа усі вимоги, які пред’являються до заяви. Ці вимоги 

закріплені переважно в Законі України «Про звернення громадян». Так, у ст. 8 

цього юридичного акту зазначено, що у письмовому зверненні повинні міститися 
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прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка подає звернення, місце її проживання та 

підпис [143]. У разі відсутності цих даних орган місцевого самоврядування має 

право залишити заяву без розгляду. Окрім цього, орган місцевого 

самоврядування повинен переконатися в тому, що особою надані усі документи 

із зазначенням в них необхідних відомостей. Як вказує В.П. Тимощук, якого ми 

повністю підтримуємо, орган місцевого самоврядування повинен перевірити, чи 

уповноважений він на вирішення питання та чи є правосуб’єктною особа, яка 

подає заяву [189, с. 69]. Якщо документи подаються на розгляд представником, 

то орган місцевого самоврядування повинен переконатися в тому, що 

представник має на це законні повноваження. Після того як органом місцевого 

самоврядування будуть перевірені вищезазначені умови, то він приймає рішення 

про підготовку справи до розгляду, або повернення заяви із усіма документами 

особі на доопрацювання із обов’язковим зазначенням у письмовій формі причин. 

Відповідна процедура не закріплена в діючому законодавстві, але подібні 

положення, на нашу думку, повинні бути включені до проекту Адміністративно-

процедурного кодексу України.  

Під час втручального провадження органу місцевого самоврядування 

потрібно докласти зусиль для того, щоб особа (особи), на яку планується 

спрямувати адміністративний акт, знала про це [6; 227]. Тобто сільська, селищна, 

міська рада, їх виконавчий комітет або сільський, селищний, міський голова 

повинні вжити заходів для оповіщення особи про намір прийняти відносно неї 

адміністративний акт. 

На стадії підготовки справи до розгляду і вирішення орган місцевого 

самоврядування повинен вжити усіх заходів для подальшого всебічного розгляду 

справи. Для досягнення поставленої метивідповідний суб’єкт органу місцевого 

самоврядування може прийняти рішення про надання додаткових матеріалів, 

пояснень, які дозволять краще вирішити питання або запитати їх у відповідних 

органах. Орган місцевого самоврядування повинен ініціювати надання пояснень, 
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подання заяв або виправлення пояснень чи заяв, якщо є очевидним, що вони лише 

помилково або через незнання не були подані або були подані неправильно. У 

випадку подання заяви та супровідних до неї документів іноземною мовою, орган 

місцевого самоврядування має право вимагати від заявника здійснення 

перекладу. Додатково на цій стадії вирішується питання про необхідність 

залучення до розгляду справи свідків, перекладачів, експертів або спеціалістів. 

На цій стадії необхідно також визначитися із питанням про коло адресатів та 

зацікавлених осіб, повідомити їх про початок провадження та про право участі в 

ньому [189, с. 71]. 

Після проведення цих дій орган місцевого самоврядування безпосередньо 

приступає до розгляду справи та прийняття по ній рішення. Саме на цій стадії 

здійснюється аналіз усіх обставин справи та справа вирішується по суті. Як 

зазначає В.П. Тимощук на цій стадії може проводитися також слухання 

адміністративної справи, яке є аналогічним до судового засідання [189, с. 71]. 

Відповідне слухання повинно обов’язково проводитися в тому разі, коли 

адміністративний акт може негативно вплинути на права особи. У зв’язку з цим 

особі повинна бути надана можливість висловити свою думку стосовно важливих 

для рішення фактичних обставин. При цьому слухання може не відбуватися в 

тому випадку, якщо йому протистоїть невідкладний публічний інтерес. 

Відповідна практика передбачена у § 28 Закону про адміністративну процедуру 

Німеччини [227], положення якого, на нашу думку, повинні в подальшому знайти 

закріплення у вітчизняному законодавстві.  

Після цього орган місцевого самоврядування повинен прийняти до уваги 

усі обставини справи та видати обґрунтований адміністративний акт. В 

мотивувальній частині має бути зазначені основні підстави як правові, так і 

фактичні, що спонукали орган місцевого самоврядування прийняти таке рішення. 

У разі якщо сільський, селищний, міський голова, сільська, селищна, міська рада 

та їх виконавчі комітети приймають рішення на власний розсуд, то вони повинні 
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надати обґрунтування своїй позиції. При цьому використання права розсуду 

повинно відбуватись в межах наданих повноважень. Концепція «за власним 

розсудом» або дискреційні повноваження органу є важливою через можливість 

порушення прав людини під час застосування неконтрольованого 

адміністративного розсуду. 

Адміністративний розсуд має місце тоді, коли орган місцевого 

самоврядування має деяку свободу стосовно прийняття рішень та є 

уповноваженим обирати із декількох можливих ту дію, яку він вважає найбільш 

прийнятною у кожній конкретній ситуації. Тобто адміністративний розсуд надає 

органу місцевого самоврядування певну самостійність. Саме завдяки ньому цей 

орган публічної адміністрації може по-різному вирішити майже однакові справи 

в залежності від наявних обставин. В законі наявність адміністративного розсуду 

в діях органів місцевого самоврядування передбачене такими 

словосполученнями як «може» та «має право», «дбає» та «забезпечує» [50, с. 

397]. Адміністративний розсуд органів місцевого самоврядування обмежується 

ч. 2 ст. 19 Конституції України, відповідно до якої ці органи повинні діяти в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами 

України [69]. Іншими словами, органи місцевого самоврядування уповноважені 

на використання дискреційних повноважень лише у тому випадку, коли на те є 

підстава, закріплена в законодавстві. 

У зв’язку з тим, що Україна є членом Ради Європи, то вона повинна 

приймати до уваги усі рішення, які приймаються цією організацією. Це зокрема 

стосується Рекомендації Ради Європи R 80 (2) щодо здійснення дискреційних 

повноважень адміністративними органами. У цьому юридичному акті зазначено, 

що орган місцевого самоврядування при здійсненні дискреційних повноважень 

не може мати інших цілей за виключенням тих, для яких повноваження було 

надано; дотримується принципу рівності перед законом, запобігаючи 

несправедливій дискримінації; дотримується неупередженості таоб’єктивності 
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шляхом враховання тільки тих фактів, які стосуються певної справи;приймає 

рішення протягом строку, який є розумним, враховуючи особливості питання, 

яке розглядається; підтримує належний баланс між несприятливими наслідками, 

які його рішення може мати для прав, свобод або інтересів осіб, і цілями, які він 

переслідує;послідовно застосовує будь-які загальні адміністративні вказівки і 

приймає одночасно до уваги конкретні обставини кожної справи. У Рекомендації 

також зазначено, що будь-які загальні адміністративні вказівки, якими 

регулюється здійснення дискреційного повноваження, оприлюднюються або 

передаються належним чином особіза її запитом до або після прийняття акта, 

який стосується цієї особи [6; 223]. Адміністративні вказівки означають 

інструкції, які адміністративний орган адресує до посадових осіб адміністрації з 

метою реалізації управління та забезпечення послідовності в адміністративних 

діях, надаючи інструкції про те, якої практики слід дотримуватись у справах, якіє 

схожими за своїм характером. Це стосується роз’яснень,службових записок та 

інших адміністративних заходів внутрішнього характеру [189, с. 476]. 

Відповідним чином держави члени намагаються встановити такі правила, коли 

особа, щодо якої приймається адміністративний акт, мала доступ до усіх вказівок 

органів місцевого самоврядування і відповідним чином могла діяти обізнано 

щодо критеріїв, які відносяться до справи.  

Акт, прийнятий в ході здійснення дискреційних повноважень, підлягає 

контролю відносно його законності з боку суду або іншого незалежного органу 

[6; 223]. Відповідний контроль може здійснюватися громадськими організаціями 

або Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Тобто у тому випадку, коли 

особа вважає, що орган місцевого самоврядування перевищив повноваження, 

надані йому законодавством, він має звернутися до суду або іншого органу для 

захисту свого права. Вважаємо, що перераховані принципи застосування 

дискреційних повноважень повинні бути в подальшому закріплені в 

майбутньому Адміністративно-процедурному кодексі України. Разом з тим 
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членство України в Раді Європи зобов’язує нашу державу та її органів 

дотримуватись рекомендацій, які виробляються цією міжнародною організацією.   

Таким чином, стадія розгляду справи і прийняття по ній рішення є однією 

із центральних в процедурі прийняття адміністративних актів. Вона включає в 

себе велику кількість етапів і від якості їх реалізації залежить вирішення справи 

по суті. Як зазначають науковці у разі незгоди особи із прийнятим 

адміністративним актом після цієї стадії слідує стадія оскарження рішення [5; 73;  

189]. Проте, на нашу думку, оскарження є окремою процедурою, яка має свої 

стадії та етапи, і не має логічного зв’язку із процедурою прийняття 

адміністративного акта. Право на оскарження адміністративного акта може бути 

реалізовано у судовому порядку, про що свідчать положення ст. 55 Конституції 

України, в якій зазначено, що кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень або дій органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб [69]. Окрім 

цього, оскарження адміністративного акту можливе і у позасудовому порядку. 

Так, в ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» закріплено, що скарга на 

дії чи рішення органу місцевого самоврядування, його посадової особи подається 

у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі [143]. В системі органів 

місцевого самоврядування розпорядження начальників управлінь сільської, 

селищної, міської ради, а також рішення сільської селищної міської ради можуть 

бути оскаржені голові відповідної ради. У свою чергу, рішення виконавчого 

комітету сільської, селищної, міської ради можуть бути оскаржені до відповідної 

ради. Проблема виникає із оскарженням в позасудовому порядку розпоряджень 

голови сільської, селищної, міської ради, оскільки над ним відсутній вищий орган 

або посадова особа.   

У межах розглянутого дослідження необхідно також звернути увагу на 

набуття чинності адміністративними актами, оскільки лише чинний 

адміністративний акт може викликати юридичні наслідки для особи (осіб), на яку 

він спрямовується. Це випливає із положень ст. 57 Конституції України, 
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відповідно до якої закони та інші юридичні акти, що визначають права і 

обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення [69]. У зв’язку з 

цим робимо висновок, що адміністративний акт набуває чинності відносно особи 

після того як вона про нього була поінформована. Тому на суб’єкта органу 

місцевого самоврядування, який прийняв відповідний акт, покладається 

обов’язок створити належні умови для особи (осіб) з метою ознайомлення з ним 

в залежності від виду адміністративного акта (сприяючий або обтяжуючий). 

Отже, способи ознайомлення особи із сприятливими адміністративними актами 

є: 

- ознайомлення особи зі змістом прийнятого щодо неї рішення в 

усному порядку; 

- ознайомлення особи зі змістом адміністративного акту по 

електронній пошті. У цьому разі необхідно отримати відповідь особи. Саме з 

цього моменту акт вважатиметься таким, що набув чинності; 

- надсилання особі тексту адміністративного акта по факсу; 

- вручення, тобто надання особі адміністративного акта (примірнику 

рішення), як правило, в приміщенні органу місцевого самоврядування або 

вручення такого акта за місцем знаходження особи [189, с. 155]; 

В свою чергу, серед способів ознайомлення особи із обтяжуючими 

адміністративними актами виділяємо такі: 

- ознайомлення особи зі змістом адміністративного акту в усному 

порядку із отриманням письмового підтвердження особи щодо ознайомлення з 

ним;  

- надсилання поштою, тобто відправлення адміністративного акта 

засобами поштового зв’язку, бажано рекомендованим листом з повідомленням 

[84, с. 284]. В цьому разі акт буде набувати чинності з моменту отримання 

органом місцевого самоврядування повідомлення про те, що особі було 

доставлено лист. Ми підтримуємо думку В.П. Тимощука, який зазначає, що цей 
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спосіб є найбільш зручним для приватної особи через наявність в неї можливості 

не відвідувати особисто орган місцевого самоврядування та є дієвим 

антикорупційним заходом (принаймні у боротьбі з «побутовою корупцією» у 

вигляді «подяк») [189, с. 156].  

Окремо необхідно зупинитися на процедурі прийняття тих 

адміністративних актів, які зачіпають інтереси великої кількості осіб. Ці 

адміністративні акти включають ті, які стосуються зміни інфраструктури, 

наприклад, будівництво центру розваг на головній площі, яка є визначним місцем 

міста, або хімічного заводу. На сьогодні в Україні відсутній юридичний акт, який 

закріплює процедуру прийняття відповідних актів, а тому єдиним орієнтиром при 

виникненні подібної ситуації може бути Рекомендація № R (87) 16 Комітету 

міністрів Ради Європи державам-членам щодо адміністративних процедур, які 

зачіпають велику кількість осіб. Ця Рекомендація стосується захисту прав, 

свобод і інтересів осіб щодо ненормативних адміністративних рішень 

(адміністративних) актів, які стосуються великої кількості осіб, а саме: а) великої 

кількості осіб, яким адресовані адміністративні акти (особи першої категорії); б) 

великої кількості осіб, особисті права, свободи та законні інтереси яких може 

зачіпати адміністративний акт, навіть якщо він їм не адресований (друга 

категорія осіб); в) великої кількості осіб, які, згідно з національним правом, 

мають право заявляти певний колективний інтерес, що може зачіпатися 

адміністративним актом (третя категорія осіб). У Рекомендації особлива увага 

звертається на те, що у разі прийняття відповідного акта орган місцевого 

самоврядування обов’язково повинен вжити заходів для інформування 

вищезазначених осіб, забезпечення їх участі у процесі прийняття рішення, 

доступу до усіх необхідних матеріалів, що надасть їм можливість зробити оцінку 

наслідків акта для своїх прав, свобод та законних інтересів. Відповідно до 

предмету і наслідків запропонованого адміністративного акта, представлених 

інтересів, статусу або кількості відповідних осіб чи потреби забезпечення 
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ефективного управління, орган місцевого самоврядування може прийняти 

рішення, що процедура участі зацікавлених осіб може проводитися у формі 

надання та розгляду письмових зауважень, проведення відкритих і закритих 

слухань, представництво в дорадчому органі при органі місцевого 

самоврядування. Якщо учасниками обирається процедура представництва у 

дорадчому органі, то зацікавлені особи уповноважені надавати аргументи, факти, 

а у разі необхідності докази, які повинні братися до уваги органом місцевого 

самоврядування з метою всестороннього розгляду справи для прийняття 

правильного рішення [6, с. 480-481; 224].  

Після прийняття адміністративного акта, який зачіпає інтереси великої 

кількості особи, орган місцевого самоврядування повинен вжити заходів для його 

оприлюднення. На наше переконання, оприлюднення такого акта повинно 

відбуватися шляхом його опублікування в офіційних друкованих засобах масової 

інформації на території села, селища, міста. Саме це буде головною підставою 

для набуття таким актом чинності. Опублікований акт повинен містити 

інформацію стосовно висновків та мотивів, на яких він базується, способи і 

строки його оскарження.  

Отже, на підставі викладеного вище робимо висновок, що процедура 

прийняття адміністративних актів не знаходить на сьогодні належного правового 

закріплення. Проте основні вимоги до процедури прийняття адміністративних 

актів органів місцевого самоврядування міститься в Кодексі адміністративного 

судочинства України, Резолюції Комітету міністрів Ради Європи (77) 31 «Про 

захист особи стосовно актів адміністративних органів влади» [226], Рекомендації 

Ради Європи № R 80 (2) щодо здійснення дискреційних повноважень 

адміністративними органами [223], Рекомендації Ради Європи № R (87) 16 щодо 

адміністративних процедур, які зачіпають велику кількість осіб [224]. Положення 

цих юридичних актів повинні бути в подальшому бути покладені в основу 

Адміністративно-процедурного Кодексу України.  
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3.2. Адміністративна процедура укладання адміністративних 

договорів органами місцевого самоврядування 

 

Муніципальний адміністративний договір є важливим інструментом 

діяльності органів місцевого самоврядування, який повинен укладатися 

відповідно до встановленої в нормативно-правових актах процедури, оскільки він 

регулює виникнення, зміну та припинення адміністративно-правових відносин у 

сфері місцевого самоврядування. Категорія договору є всіляко дослідженою в 

практиці та науці цивільного права. Так, Цивільним кодексом України 

встановлені загальні вимоги до процедури укладення та розірвання цивільних 

договорів, його форми, підстав для визнання договору не чинним. Щодо 

муніципальних адміністративних договорів, то ці питання залишаються 

законодавчо неврегульованими, що викликає багато питань у практичній 

діяльності. Загальновідомо, що у приватному праві присутній принцип свободи 

договору, який закріплений у ч. 1 ст. 1 Цивільного Кодексу України [201]. 

Відповідну категорію досліджують через поєднання позитивних і негативних 

елементів діяльності сторін відносин. Негативна складова означає, що ніхто не 

зобов’язаний укладати договір проти своєї волі, одна особа не може примусити 

іншу вступити у договірні відносини, а позитивна сторона означає можливість 

укладення будь-якого договору з будь-якою особою (якщо вона дає згоду на 

такий договір), а також вільний вибір типу та умов договору [110, с. 250–251]. 

Тобто сторони самостійно вирішують, який договір укласти в певній ситуації і чи 

необхідно його укладати. Проте в адміністративному праві свобода договору 

відсутня. Підтвердження цій тезі можна знайти в судовій практиці. Наприклад, у 

справі № 0870/3163/12 Запорізький окружний адміністративний суд за позовом 

Запорізького природоохоронного міжрайонного прокурора в інтересах держави 

в особі Запорізької міської ради до Запорізької обласної ради про зобов’язання 

вчинити певні дії вказав: «для сторін адміністративного договору свобода 
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вступати чи не вступати в договірні відносини не має характеру абсолютного 

принципу, що властиво приватному праву. Укладення адміністративного 

договору з боку державного органу є одночасно правом і обов’язком (предметна 

компетенція). Можливість на власний розсуд під час укладення адміністративних 

договорів обирати певний варіант поведінки більш обмежена, ніж під час 

укладення цивільних чи трудових договорів» [114]. 

Окрім цього, відсутність свободи укладення адміністративного 

договорувипливає із положень Конституції України, в ч. 2 ст. 19 якої зазначено, 

що органи місцевого самоврядування повинні діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [69]. 

На підставі цього можна зробити висновок, що право органу місцевого 

самоврядування на укладення муніципального адміністративного договору 

повинно бути чітко визначено в законі. Якщо вказівка на подібну дію відсутня, 

то укладений договір буде вважатися недійсним, оскільки він буде суперечити 

нормам Конституції України, яка має найвищу юридичну силу.  

Проте це не означає, що на муніципальні адміністративні договори не 

можуть поширюватися норми цивільного права. Як зазначають німецькі 

науковці: «На відміну від адміністративних актів, законність або протиправність 

яких встановлюється у першу чергу законом, на основі якого прийнятий 

відповідний акт, дійсність публічного договору визначається Цивільним 

кодексом, якщо відповідні питання не врегульовані окремим законом» [170, с. 

321]. Тобто норми цивільного права застосовуються до муніципальних 

адміністративних договорів до тих пір, поки це не суперечить нормам права, які 

встановлюють свій порядок укладення муніципальних адміністративних 

договорів. 

У ч. 1 ст. 1 Цивільного кодексу України передбачено принцип юридичної 

рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників у, поміж 

іншим, договірних відносинах. Відповідні принципи розповсюджуються і на 
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органи місцевого самоврядування на підставі ч. 2 ст. 4 Цивільного кодексу 

України [201]. Через те, що ст. 5 Конституції України [69] передбачає покладення 

владних (управлінських функцій) народу України, держави та територіальних 

громад на органи державної влади та місцевого самоврядування, то можна 

зробити висновок, що відносини між органами місцевого самоврядування та 

приватними суб’єктами (фізичними та юридичними особами), які відповідають 

принципу рівності сторін, можуть регулюватися нормами Цивільного кодексу 

України у разі укладення ними муніципальних адміністративних договорів. 

Підтримуючи підхід вчених-адміністративістів щодо того, що становище 

суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб, які виступають 

сторонами адміністративного договору, має у більшості випадків формально 

рівний характер, допустимість застосування норм цивільного законодавства 

України до суб’єктів публічного права дає всі підстави підтримати 

доктринальний висновок про можливість застосувати до адміністративних 

договорів універсальних норм Цивільного кодексу України, розрахованих на 

будь-які види договорів [50, с. 302]. 

Але відповідна теза повинна знайти закріплення в майбутньому Законі 

України «Про муніципальні адміністративні договори». Так, у цьому акті 

необхідно зазначити, що на процедуру укладення, зміну та розірвання 

адміністративного договору розповсюджуються норми Цивільного кодексу 

України, якщо нормативно-правовими актами не передбачена інша процедура. 

На нашу думку, у майбутньому законі необхідно передбачити положення, згідно 

з яким органи місцевого самоврядування будуть уповноважені на укладення 

муніципального адміністративного договору замість видання адміністративного 

акта. Відповідні нововведення зумовлять надання більшої свободи дій приватним 

особам, які вступають у відносини із органами місцевого самоврядування. Це 

пов’язано з тим, що адміністративний акт є одностороннім актом волевиявлення, 

який покладає в більшості випадків певні зобов’язання на фізичну особу. У свою 
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чергу, муніципальний адміністративний договір є певним компромісом між 

органом місцевого самоврядування та фізичною особою, який накладає певні 

права та обов’язки на обидві сторони. Таким чином, замість видання 

обтяжуючого адміністративного акта, деколи доцільно укласти муніципальний 

адміністративний договір, який може надати фізичній особі певну свободу 

вибору.  

Відсутність в Україні Закону України «Про муніципальні адміністративні 

договори», який покликаний встановлювати загальні вимоги до дій органів 

місцевого самоврядування, зумовлює необхідність розгляду положень тих 

юридичних актів, в яких встановлена процедура укладення муніципального 

адміністративного договору. Так, аналіз положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [146] дозволяє зробити висновок, що органи 

місцевого самоврядування уповноважені на укладення подібних договорів в 

таких сферах як розподіл місцевих бюджетних коштів, надання правової 

допомоги, освіта, будівництво, житлово-комунальне господарство, побутове 

обслуговування, транспорт, фінанси, соціально-економічний і культурний 

розвиток, планування та облік. При цьому для укладення таких договорів 

повинна бути дотримана певна процедура.  

Під процедурою укладення муніципального адміністративного договору – 

це передбачена нормами права юридично-логічна послідовність стадій 

встановлення прав і обов’язків, здійснена на основі дій осіб, звернених назустріч 

одна одній та виражених у різноманітних способах узгодження змісту договору 

[19, с. 15]. Тобто процедура укладення муніципального адміністративного 

договору – це закріплені в адміністративно-правових нормах взаємні дії сторін, 

які спрямовані на виникнення адміністративно-договірних правовідносин, а 

також визначення змісту договірних зобов’язань, виконання яких покладається 

на учасників таких правовідносин [50, с. 293]. 



 
 

163 

Ми погоджуємося з О.А. Заярним та Р.А. Куйбідою, які вказують, що 

адміністративному договору взагалі та муніципальному адміністративному 

договору зокрема властива складна, особлива процедура його підготовки та 

укладення, що обумовлено публічно-правовою сутністю, метою, завданнями 

цього виду договорів, їх місцем у системі правових засобів здійснення 

управлінської діяльності [50, с. 293]. 

Вважаємо, що процедуру укладення муніципальних адміністративних 

договорів можна поділити на загальну та спеціальну. Загальний порядок 

укладення муніципальних адміністративних договорів переважно 

розповсюджується на договори, які укладаються між органами місцевого 

самоврядування щодо виконання спільних завдань або між місцевою державною 

адміністрацією та органом місцевого самоврядування про делегування 

повноважень; між місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого 

самоврядування щодо здійснення спільних програм, створення спільних органів 

та організацій; між територіальними громадами сіл, селищ, міст, районів у містах 

або відповідними органами місцевого самоврядування щодо об’єднання на праві 

спільної власності комунальних об’єктів, а також коштів місцевих бюджетів; між 

органами місцевого самоврядування про перерозподіл повноважень і власних 

бюджетних коштів. 

Тобто мова переважно йде про координаційні договори, в яких відсутнє 

підпорядкування сторін, та сторони мають однаковий юридичний статус. Але 

відповідно до ст. 18 проекту Закону України «Про порядок делегування 

повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» 

[154] рішення про делегування повноважень органів виконавчої влади органам 

місцевого самоврядування всіх або певних територіальних громад приймається 

Верховною Радою України у формі Закону України. Проте через довготривалу 

процедуру прийняття законів України, вважаємо, що факт делегування 

повноважень не повинен набувати такої форми. Це пояснюється тим, що до 



 
 

164 

моменту затвердження остаточного тексту закону, його проект розглядається в 

комітетах Верховної Ради України і проходить декілька читань на засіданнях 

парламенту. Таким чином, безпосереднє делегування повноважень відбудеться 

через значний проміжок часу, що може призвести до відсутності такої 

необхідності або неможливості швидкого досягнення позитивного результату. 

Для уникнення подібних випадків в майбутньому, вважаємо доцільним замість 

прийняття закону укладати муніципальні адміністративні договори. Процедура 

їх укладення складається з певних стадій, які на сьогодні не знаходять 

закріплення в нормативно-правових актах, що зумовлює необхідність розгляду 

наукових підходів до цього питання. 

Загальний порядок укладання договорів, на думку С.О. Бородовського, 

складається з таких стадій: 1) організаційна стадія, під час якої вирішуються 

питання щодо сторін договору, який планується укласти, розробки проекту 

договору, визначенняправил договірного процесу; 2) стадія узгодження умов 

договору, яка спрямовується на перевірку дієздатності сторін договору, 

можливість виконання робіт чи надання послуг; 3) стадія укладання договору, під 

час якої волевиявлення сторін набуває необхідної форми, а також здійснюється 

реєстрація договору відповідно до встановленоїв законіпроцедури для певних 

типів договорів [19, с. 60]. На нашу думку, недоліком цього підходу є те, що автор 

залишив поза увагою такий важливий момент під час укладення договору як 

висловлення пропозиції однієї із сторін укласти муніципальний 

адміністративний договір. Вона обов’язково повинна містити такі елементи як 

предмет, мета, строк укладення договору, умови його виконання. Саме після 

цього сторони починають узгоджувати умови договору та розробляти його 

положення.  

В.А. Юсупов зазначав, що адміністративним договорампритаманні такі 

стадії: 1) дослідження управлінської ситуації кожним учасником договору; 2) 

аналіз і вибір необхідних норм права; 3) попереднє узгодження змісту і умов 
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договору; 4) підписання договору (акта застосування) учасниками [207, с. 75]. На 

наше переконання, вибір і аналіз норм права, які регулюють відносини щодо яких 

укладається адміністративний договір, є складовою усіх стадій процедури 

укладення адміністративного договору. Не можна погодитися із назвою четвертої 

стадії. Вважаємо, що її доречніше назвати стадією укладення договору, на якій 

підписання договору буде лише одним із важливих етапів.  

Підтримуємо думку О.М. Ілюшика, який вказує, на всестороннє 

дослідження процедури укладання адміністративних договорів Ж.В. Завальної. 

Вчена розглядає такі стадії: 1) організаційна, на якій визначаються учасники 

майбутнього договору, правила ведення переговорів між учасниками; 2) стадія 

визначення правосуб’єктності сторін, на якій визначається можливість (право) 

сторін набувати права та обов’язки, нести самостійну відповідальність, а також 

мати належні повноваження для підписання договору; 3) стадія проведення 

попередніх переговорів, яка спрямовується на здійснення консультацій між 

потенційними сторонами для виявлення взаємної зацікавленості в реалізації 

змісту (умов) договору; 4) стадія узгодження умов договору, на якій 

перевіряються права сторін на об’єкт договору або можливість виконання дій 

тощо. Метою узгодження умов договору є вироблення проекту договору, який би 

максимально відображав дійсну волю сторін та максимально співвідносив 

інтереси сторін; 5) стадія ухвалення рішення про можливість чи неможливість 

укладання договору. Приймаючи рішення про укладення договору, сторона має 

дотримуватися обмежень, встановлених у нормативно-правових актах; 6) стадія 

укладання договору, на якій правовому зв’язку сторін надається письмова форма, 

здійснюється реєстрація договору в порядку, встановленому законом для 

окремих видів договорів [56]. На нашу думку, прийняття рішення про можливість 

укладення чи не укладення договору є скоріше факультативною, ніж 

обов’язковою стадією процедури укладення муніципального адміністративного 

договору, оскільки орган місцевого самоврядування може вступити в 
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адміністративно-договірні відносини і без видання адміністративного акта. Не 

можемо погодитися, що проведення попередніх переговорів повинно бути 

окремою стадією процедури укладення муніципального адміністративного 

договору, оскільки, по-перше, консультації можуть і не проводитися, а, по-друге, 

проведення переговорів є складовою стадії узгодження умов договору, коли 

сторони намагаються домовлятися з метою досягнення найкращого результату. 

Вважаємо, що доречніше виділяти такі стадії укладення муніципального 

адміністративного договору: 

1) організаційна стадія, на якій проводиться вивчення ситуації, 

визначення необхідності укладення договору, а також коло потенційних 

суб’єктів, з яким, наприклад, орган місцевого самоврядування бажає укласти 

договір, наявність компетенції на укладення договору та ін.; 

2) висловлення пропозиції на укладення муніципального 

адміністративного договору. Погоджуємося з К.К. Афанасьєвим з приводу того, 

що пропозиція укласти договір завжди викладається у письмовій формі, має 

передбачати всі істотні умови, визначені законодавством для договорів цього 

виду, бути адресованою конкретному суб’єкту (суб’єктам) адміністративного 

права і явно виражати намір породити адміністративно-договірні зобов’язання 

[14, с. 135]. Тобто зазвичай пропозиція укласти муніципальний адміністративний 

договір містить вже проект договору; 

3) розгляд пропозиції та узгодження умов договору. На цій стадії 

сторона, яка отримала пропозицію вирішує доцільність її прийняття; проводить 

переговори з іншою стороною щодо суттєвих умов договору. Під час цього етапу 

до проекту договору вносяться зміни та доповнення; визначається дієздатність 

осіб на укладення договору; отримується згода від третіх осіб на укладення 

договору, якщо ним можуть зачіпатися їх права та законні інтереси, а також 

вживаються інші необхідні заходи; 
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4) укладення муніципального адміністративного договору. На цій стадії 

досягається домовленість щодо суттєвих умов договору, здійснюється його 

підписання, а у випадках передбачених законом, реєстрація. 

На нашу думку, загальна процедура укладення муніципального 

адміністративного договору повинна бути передбачена в Законі України «Про 

муніципальні адміністративні договори», яка буде врегульовувати алгоритм дій 

сторін. Ці стадії притаманні усім видам муніципальних адміністративних 

договорів. Проте законодавство може встановлювати додаткові вимоги до кожної 

з цих стадій. 

На відміну від загальної процедури спеціальна процедура укладення 

муніципальних адміністративних договорів знаходить регулювання у різних 

юридичних актах, наприклад, Законі України «Про державно-приватне 

партнерство» [124], Законі України «Про концесії» [145], Законі України «Про 

співробітництво територіальних громад» [159], Наказі Міністерства юстиції 

України від 15.06.2012 № 891/5 «Про затвердження Порядку та критеріїв 

залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного 

права до надання безоплатної первинної правової допомоги» [137] та інших. 

Аналіз цих та інших актів дає підстави умовно виділити такі стадії спеціальної 

процедури укладення муніципального адміністративного договору: 

1. Оголошення про проведення конкурсу. На цій стадії зазвичай 

готується документація для проведення конкурсу. Визначається місце, час, 

процедура його проведення, організатори (конкурсний комітет), перелік 

документів для подачі до конкурсної комісії. Після визначення основних умов 

готується оголошення про проведення конкурсу, яке повинно бути оприлюднено 

у місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 

органу місцевого самоврядування. Юридичними актами встановлюються різні 

строки, протягом якого оголошення про проведення конкурсу має бути 

опубліковано. Наприклад, в Законі України «Про концесії» [145] встановлений 
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60-денний. Відповідним чином усі зацікавлені особи можуть ознайомитися з 

умовами конкурсу, визначити свою потенційну можливість участі в ньому, 

підготувати необхідний пакет документів.  

2. Подача заявок на участь в конкурсі. Заявка та визначена конкурсною 

комісією документація може подаватися безпосередньо до відповідного органу 

місцевого самоврядування або надсилатися поштою організатору конкурсу у 

порядку та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу. На 

конверті зазначаються найменування та місцезнаходження організатора та 

учасника конкурсу, а також назва проекту (програми), для реалізації якого (якої) 

подається пропозиція. Супровідна документація до заяви встановлюється 

підзаконними юридичними актами і залежить від об’єкту конкурсу. 

3. Проведення конкурсу. Проведення конкурсу є однією із 

найважливіших стадій, оскільки саме на ній визначається переможець конкурсу, 

з яким в подальшому орган місцевого самоврядування укладає муніципальний 

адміністративний договір. У зв’язку з цим проведення конкурсу повинно 

відповідати певним принципам. На сьогодні вони знаходять закріплення лише в 

Наказі Міністерства юстиції України від 15.06.2012 № 891/5 «Про затвердження 

Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних 

осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги» 

[137]. Проте, на нашу думку, вони повинні розповсюджуватися на інші конкурси, 

які організовуються та проводяться органами місцевого самоврядування. До 

таких принципів належать зокрема такі як: прозорості (відповідно до нього 

інформація про конкурс, місце та час його проведення повинна бути доступною 

усім зацікавленим особам); рівноправ’я учасників конкурсу (усі особи, які 

відповідають висунутим в конкурсі критеріям, можуть брати участь в конкурсі, і 

орган місцевого самоврядування не має права не допустити цих осіб до участі в 

конкурсі); добросовісної конкуренції учасників конкурсу (згідно із цим 

принципом суб’єкти підприємницької діяльності, які беруть участь в конкурсі 
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повинні діяти відповідно до правил, торгових та інших чесних звичаїв, які 

встановлені у підприємницькій діяльності) [77]; ефективності (орган місцевого 

самоврядування повинен обрати із усіх висунутих пропозицій ту, яка найкраще 

відповідає його потребам, та обрати найкращу пропозицію за найменшу ціну); 

неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій (орган місцевого 

самоврядування повинен мати однакове ставлення до усіх учасників конкурсу та 

обирати лише того, який найкраще відповідає висунутим вимогам); запобігання 

конфлікту інтересів та уникнення корупційних ризиків (під час організації та 

проведення конкурсу орган місцевого самоврядування повинен дотримуватися 

антикорупційного законодавства та уникати виникнення корупційних проявів зі 

сторони учасників конкурсу). За результатами конкурсу конкурсний комітет 

приймає рішення щодо визначення переможця та повідомляє про це переможця 

у встановлений в законодавстві строк.  

4. Укладення договору. Орган місцевого самоврядування укладає 

муніципальний адміністративний договір з переможцем конкурсу. Договір 

вважається укладеним після того як сторони досягли домовленості щодо усіх 

умов договору та підписали його. Законодавством можуть бути визначені істотні 

умови муніципального адміністративного договору. Під істотними умовами 

маються на увазі умови про предмет договору, умови, що визначаються законом 

як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, 

щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди [48]. 

Неврахування сторонами істотних умов договору можуть в подальшому 

призвести до його недійсності або не підписання.  

Таким чином, можна побачити, що спеціальна процедура укладення 

муніципального адміністративного договору є більш складною, але встановлення 

зазначених кроків є необхідним для досягнення такого результату, який буде 

задовольняти публічний інтерес.  
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Незважаючи на відсутність прямої вказівки в нормативно-правових актах 

зазначимо, що усі муніципальні адміністративні договори на відміну від 

цивільних повинні укладатися в письмовій формі. Відповідне положення в 

майбутньому повинно знайти закріплення в Законі України «Про муніципальні 

адміністративні договори». Це зумовлено тим, що муніципальний 

адміністративний договір спрямований на задоволення публічного інтересу 

громади і стосується великої кількості осіб, а тому усі його положення повинні 

бути детально описані та у разі потреби надані на ознайомлення громадськості. 

На наше переконання, усі муніципальні адміністративні договори повинні 

публікуватися на офіційній сторінці органу місцевого самоврядування. З одного 

боку, це підвищить довіру громадськості до діяльності місцевих органів влади, а 

з іншого, посилить громадський контроль над їх діяльністю. Разом з тим 

договори, які містять конфіденційну інформацію або інформацію з обмеженим 

доступом, не підлягають публікації на офіційній сторінці органів місцевого 

самоврядування.  

Окремо доцільно зупинитися на питанні щодо набрання чинності 

муніципальним адміністративним договором. За загальним правилом він вступає 

в дію після його підписання. Через те, що договір є інструментом домовленості, 

то сторони можуть самостійно визначити строк чи умови для набуття ним 

чинності. При цьому законодавством можуть встановлюватися власні вимоги 

щодо цього. Так, в Законі України «Про співробітництво територіальних громад» 

встановлено десятиденний строк для набрання договором чинності, якщо 

суб’єкти його укладення не встановили іншого строку [159]. Відповідним чином 

за загальним правилом такий договір буде дійсним після спливу встановленого 

терміну. 

Муніципальний адміністративний договір буде чинним до спливу строку, 

на який він був укладений, а також якщоусі умови договору не будуть виконані; 
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сторони не розірвуть його, а також з інших причин, які можуть встановлюватися 

органами місцевого самоврядування та особами, з якими вони укладають договір. 

Сторони можуть змінювати зміст муніципального адміністративного 

договору або доповнювати його в порядку, встановленому цивільним 

законодавством, але з урахуванням особливостей муніципального 

адміністративного договору. Орган місцевого самоврядування має право 

розірвати або внести зміни до договору, щоб уникнути виникнення або усунути 

тяжкі наслідки, які можуть зашкодити публічним інтересам. При цьому орган 

місцевого самоврядування повинен обґрунтувати своє рішення та відшкодувати 

іншій стороні матеріальну шкоду, яка була заподіяна таким рішенням.  

Окремо необхідно зупинитися на питанні недійсності муніципального 

адміністративного договору. У зв’язку з тим, що вище ми вели мову про 

можливість застосування положень Цивільного кодексу України до укладення 

адміністративних договорів, то вважаємо, що норми цього законодавчого акта 

повинні також розповсюджуватися на недійсність муніципального 

адміністративного договору. Це зокрема стосується недотримання особою таких 

вимог як невідповідність договору інтересам суспільства, а також моральним 

засадам; наявності вільного волевиявлення учасника договору, яке відповідає 

його внутрішній волі; спрямованість на реальне настання правових наслідків, що 

він обумовлює. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена 

законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину 

недійсним судом не вимагається (ст. 203, 215 ЦК) [201]. Разом з цим Постановою 

Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 9 «Про судову 

практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсним» було 

встановлено види правочинів, які повинні визнаватися недійними. Це зокрема 

стосується таких правочинів, які спрямовані на порушення конституційних прав 

і свобод людини і громадянина; на знищення, пошкодження майна фізичної або 

юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної 
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громади, незаконне заволодіння ним. Такими є правочини, що посягають на 

суспільні, економічні та соціальні основи держави, зокрема: правочини, 

спрямовані на використання всупереч закону комунальної, державної або 

приватної власності; правочини, спрямовані на незаконне відчуження або 

незаконне володіння, користування, розпорядження об’єктами права власності 

українського народу — землею як основним національним багатством, що 

перебуває під особливою охороною держави, її надрами, іншими природними 

ресурсами (стаття 14 Конституції України); правочини щодо відчуження 

викраденого майна; правочини, що порушують правовий режим вилучених з 

обігу або обмежених в обігу об’єктів цивільного права тощо [161]. Такі умови 

недійсності правочинів повинні також розповсюджуватися на недійсність 

муніципальних адміністративних договорів. 

Через те, що на муніципальні адміністративно-договірні відносини, окрім 

норм цивільного права розповсюджуються норми адміністративного права, то 

слід визначити, які з його положень впливають на його недійсність. 

Муніципальний адміністративний договір, як і адміністративний акт 

спрямований на регулювання відносин, які виникають у сфері місцевого 

самоврядування, а тому доцільно вести мову про застосування до 

муніципального адміністративного договору правил визнання недійсності, які 

встановлюються для адміністративних актів.Тобто адміністративний договір 

повинен вважатися недійсним у разі визнання таким адміністративного акта з 

аналогічним змістом.  

Недійсність муніципального адміністративного договору буде також 

зумовлюватися обіцянкою органу місцевого самоврядування вжити недопустимі 

заходи. Наприклад, орган місцевого самоврядування обіцяє провести ще один 

конкурс і укласти договір із суб’єктом надання правової допомоги, незважаючи 

на те, що подібний договір про надання безоплатної правової допомоги був 

укладений тиждень томуз іншим суб’єктом. 
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Таким чином, на підставі зазначеного вище робимо висновок, що 

процедура укладення муніципальних адміністративних договорів є законодавчо 

неврегульованою. Проте на неї можуть розповсюджуватися положення 

цивільного законодавства, якщо це не порушує природи адміністративно-

правових відносин, що повинно знайти закріплення в майбутньому Законі 

України «Про муніципальні адміністративні договори». Процедура укладення 

муніципального адміністративного договору може бути поділена на загальну та 

спеціальну. У загальній процедурі укладання адміністративних договорів 

доцільно виділяти такі стадії як 1) організаційна стадія; 2) висловлення 

пропозиції на укладення муніципального адміністративного договору; 3) розгляд 

пропозиції та узгодження умов договору; 4) укладення муніципального 

адміністративного договору. У свою чергу, спеціальна процедура укладення 

адміністративного договору передбачає такі стадії як 1) оголошення про 

проведення конкурсу; 2) подача заявок на участь в конкурсі; 3) проведення 

конкурсу; 4) укладення договору.  

 

 

3.3. Адміністративна процедура затвердження актів-планів та 

здійснення актів-дій органами місцевого самоврядування 

 

 

Процедура затвердження актів-планів як і процедура прийняття інших 

інструментів діяльності органів місцевого самоврядування не знаходить 

правового регулювання в єдиному юридичному акті. У переважній більшості 

випадків процедура їх прийняття передбачена у галузевих актах різної юридичної 

сили в залежності від сфери діяльності,в якій вони мають найбильше 

розповсюдження, як наприклад сфера містобудування. Подібна ситуація 

зумовлює складність у визначенні єдиного підходу щодо процедури прийняття 
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цього виду інструментів діяльності органів місцевого самоврядування. У зв’язку 

з цим необхідно проаналізувати наукові підходи до зазначеного питання. 

В адміністративно-правовій літературі підтримується думка, що актам-

планам властива конкретна мета, а саме вирішення конкретних завдань 

управління та реалізації управлінських функцій [50, с. 345]. Ми підтримуємо 

точку зору І.В. Патерило, яка зазначає, що актам-планам властива загальна мета 

застосування кожного інструмента діяльності публічної адміністрації. В той 

самий час вони переслідують і специфічну, конкретну мету, яка властива лише 

таким актам. У більшості випадків вона зазначається у тексті самого акта-плану 

та/або у тексті адміністративних актів, якими приймається рішення про його 

розроблення та затверджується такий план. Разом з тим мета прийняття деяких 

видів актів-планів може визначатись на нормативному рівні у галузевих законах 

[96, c. 335]. Наприклад, у ч. 1 ст. 17 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» визначено мету генерального плану населеного 

пункту, а саме – обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови 

території населеного пункту [157]. 

Відповідна мета передбачена текстом Генерального плану м. Харків, який 

містить такі положення як: 

- заходи по охороні навколишнього середовища; 

- демографічний розвиток міста; 

- обсяги та розміщення новогожитлового будівництва; 

- інженерна підготовка та захист території; 

- інженерне обладнання території; 

- розвиток транспорту; 

- магістральна вулична мережа; 

- архітектурно-планувальна організація території. 

Подібні положення містяться і в інших Генеральних планах міст [29; 30]. Із 

викладеного випливає, що на акти-плани покладається виконання специфічної 
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ролі, яка характерна виключно для цього інструменту діяльності органів 

місцевого самоврядування. Проте для їх прийняття, як зазначає І.В. Патерило, 

повинні бути виконані певні юридичні передумови, до яких належать зокрема 

такі [97, c. 337]: 

- вказівка в юридичному акті на можливість прийняття актів-планів. 

Так, наприклад, у ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» закріплено, що Генеральний план населеного пункту є основним 

видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для 

обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території 

населеного пункту [157]; 

- наявність в органа місцевого самоврядування повноваження 

прийняти акт-план. Так, наприклад, у п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до компетенції сільських, 

селищних, міських рад належить затвердження генеральних планів забудови 

відповідних населених пунктів [146]; 

- передбачена в юридичних актах процедура затвердження актів-

планів. Ця умова випливає із ч. 2 ст. 19 Конституції України, відповідно до якої 

органи місцевого самоврядування повинні діяти в межах та на виконання 

Конституції та законів України [69]; 

- видання адміністративного акта перед розробкою акта-плану 

(рішення Київської міської ради від 18 вересня 2008 р. № 262/262 «Про розробку 

нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 

року» [158]). 

Окрім юридичних передумов прийняття актів-планів, І.В. Патерило виділяє 

фактичні передумови, до яких належать певні життєві ситуації. До них слід 

відносити [96, c. 338]: 

- застарілість деяких положень Генеральних планів, коли вони не 

відповідають потребам міста (наприклад, пояснювальна записка про розроблення 



 
 

176 

та затвердження нового Генерального плану розвитку міста Володимира-

Волинського [32]); 

- створення належних умов для виконання містом Києвом функцій 

столиці, забезпечення прав громадян на сприятливі умови перебування та 

життєдіяльності у місті Києві, збереження історико-культурного середовища, 

забезпечення ефективної роботи і розвитку транспортної та інженерної 

інфраструктури, побутового обслуговування, вирішення інших нагальних 

проблем розвитку міста Києва (рішення Київської міської радивід 18 вересня 

2008 р. № 262/262 «Про розробку нового Генерального плану розвитку міста 

Києва та його приміської зони до 2025 року») [158; 97, с. 340]; 

- вирішення поточних питань забудови територій міста, потребою 

актуалізації багатьох позицій містобудівного розвитку територій (рішення 

Ковельської міської ради від 25.10.2012 року № 30/29 «Про внесення змін до 

генерального плану міста Ковель» [120]) тощо. 

Поряд з передумовами прийняття актів-планів важливо звернути увагу на 

вимоги, які висуваються до процедури прийняття цих інструментів діяльності 

органів місцевого самоврядування. Але в нормативних актах ці вимоги не 

закріплені, що зумовлює необхідність звернення до наукової літератури.  

Д.В. Приймаченко пропонує виділяти такі групи вимог до актів-планів: 

1) вимоги до обов’язкових складових елементів (реквізитів) акта: 

- найменування акта планування і відомості про місце, час, особу, яка його 

розробила, та особу, яка його затвердила;  

- нумерація найменувань розділів і заходів;  

- назви заходів, що плануються;  

- строки виконання;  

- дані про відповідальних осіб (виконавців);  

- позначки про виконання;  

- примітки [50, с. 346; 115]. 
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2) спеціальні вимоги до діяльності з планування: 

- наступність планів передбачає врахування попередніх результатів 

планування, їх обумовленість уже реалізованими діями, завданнями, засобами та 

строками;  

- використання типових планів;  

- планування має охоплювати як поточні, так і перспективні питання 

діяльності, тобто має бути безперервним;  

- комплексний характер планування передбачає вирішення важливих 

проблем у їх тісному взаємозв’язку;  

- напруженість планів забезпечується визначенням оптимального обсягу 

роботи органу (підрозділу), всебічного врахування наявних сил, засобів і часу;  

- стабільність (постійність) планів;  

- гнучкість планів передбачає можливість їх корегування, внесення змін з 

урахуванням поточної ситуації [50, с. 347]. 

Проте слід погодитися з І.В. Патерило, що зазначені вимоги здебільшого 

стосуються технічної складової процесу прийняття актів-планів: реквізитів, які 

повинні міститись у тексті документа, формулювань, що у ньому застосовуються, 

питань організації роботи з планування тощо. Тому такі вимоги переважно 

характеризують акти-плани як документи, а не як інструменти діяльності органів 

місцевого самоврядування. І.В. Патерило поділяє вимоги до актів-планів на 

загальні та спеціальні. До загальних належать такі: 

1) прийняття актів-планів повинно здійснюватись у межах та на підставі 

повноважень: акти-плани можуть прийматись органами місцевого 

самоврядування лише у тих випадках, якщо це віднесено до їх повноважень;  

2) прийняття актів-планів має здійснюватись у межах компетенції, тобто 

вони можуть затверджуватись органами місцевого самоврядування лише з 

питань, віднесених до їх компетенції; 

3) вимога щодо форми акта-плану залежить від його виду, тобто вони 
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можуть прийматись у вигляді переліків, схем, графіків, таблиць тощо, залежно 

від виду акта-плану; 

4) вони повинні прийматись виключно у порядку та з дотриманням 

процедури, визначеної на нормативному рівні для конкретного акта-плану [97, c. 

342]; 

5) їх прийняття із дотриманням вимог ч. 2 ст. 3 Кодексу адміністративного 

судочинства України [62]. 

Щодо спеціальних вимог, то вони містяться у юридичних актах, які 

регулюють прийняття окремого виду цього інструменту діяльності органів 

місцевого самоврядування. У зв’язку з тим, що діяльність органів місцевого 

самоврядування у більшій мірі стосується прийняття актів-планів у сфері 

містобудування, то вимоги до них містяться у таких юридичних актах як у ст. 17 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказі 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації» від 16 листопада 2011 р. № 290, Державних будівельних нормах 

(наприклад, ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту» [38], затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства від 13 липня 2012 р. № 358 

[132]. Вважаємо, що до спеціальних вимог належить також відносити принципи 

планування, які є основними ідеями, якими повинні керуватися органи місцевого 

самоврядування під час прийняття актів-планів. До них слід відносити такі: 

- принцип наукової обґрунтованості, який означає, що при розробці 

акта планування слід виходити з глибокого та всебічного аналізу ситуації та 

реальних можливостей, найближчих і перспективних завдань органу планування. 

Науковість планів досягається: шляхом збирання достовірної та повної 

інформації про ситуацію; об’єктивним, всебічним вивченням і аналізом 

інформації; науковим передбаченням (прогнозуванням) на основі аналізу 
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інформації про стан системи управління в минулому і тепер, а також у 

майбутньому, що допомагає своєчасно реагувати на очікувані зміни; 

використанням досягнень науки і техніки як у самому плануванні, так і в 

здійсненні окреслених заходів;  

- принцип актуальності, який означає важливість, істотність заходів, 

які передбачає акт планування. Заходи плану роботи мають бути спрямовані 

насамперед на вирішення важливих питань, що потребують невідкладного 

вирішення;  

- принцип реальності планів, змістом якого є те, що плановані заходи 

мають відповідати реальним можливостям їх виконання, яке забезпечується 

визначенням оптимального обсягу роботи даного суб’єкта публічної 

адміністрації, всебічним урахуванням резервів часу, сил і засобів, можливих змін 

ситуації;  

- принцип конкретності потребує, щоб в акті планування чітко і ясно 

були сформульовані завдання суб’єкта публічної адміністрації, заходи, що 

будуть виконуватись, строки їх виконання, визначені виконавець або особа, яка 

відповідає за виконання;  

- принцип несуперечливості, який не дозволяє планування заходів, що 

суперечать іншим планам органу місцевого самоврядування, а також іншим 

заходам одного й того ж самого плану;  

- принцип своєчасності, спрямований на успішне виконання акта 

планування. Досягнення цілей і завдань, визначених планом, обов’язково 

передбачає відповідну підготовку, виділення необхідних сил та засобів, їх 

правильну розстановку й використання, що досягається лише своєчасністю 

складення плану і доведення його до виконавців;  

- принцип інформативності, який означає, що має бути вибраний такий 

стиль викладення, який би надав можливість за умови якомога меншого обсягу 

плану закласти в останній якнайбільший обсяг інформації, котра сприятиме 
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успішному виконанню плану [50, с. 352; 115; 116]. 

- принцип пропорційності, який полягає у відповідності заходів цілям, 

які намагається досягти орган місцевого самоврядування, приймаючи певний 

план [192]; 

- принцип оптимальності, який передбачає вибір найкращого заходу із 

усіх можливих або альтернативних на усіх стадіях процесу планування з метою 

досягнення найкращого результату; 

- принцип зрозумілості, який означає, що усі текстові матеріали плану 

повинні бути чітко сформульованими для його розуміння особами, на яких він 

спрямовується. Дотримання відповідного принципу є важливим в аспекті 

залучення більшої кількості осіб до процедури обговорення проекту плану, що 

дозволить урахувати інтереси громадськості під час затвердження остаточного 

плану.  

Розглянуті принципи повинні в подальшому увійти до Адміністративно-

процедурного Кодексу України. Сукупність вимог дає підстави виділити стадії 

прийняття актів-планів. Так, розглядаючи питання порядку прийняття актів-

планів, Д.В. Приймаченко виділяє п’ять основних стадій, а саме: 

1) розробка завдання щодо підготовки акта-плану. Під час цієї стадії 

аналізується проблемна ситуація та визначаються завдання, для досягнення яких 

і буде готуватися акт-план, встановлюються напрями діяльності суб’єкта 

публічної адміністрації. При цьому визначаються вихідні для планування 

показники. На цій стадії важливо обрати з усіх варіантів поведінки той, за якого 

показники будуть найбільшими, а витрати ресурсів – найменшими. За рішенням 

керівника суб’єкта публічної адміністрації може бути створено робочу групу з 

підготовки проекту акта-плану; 

2) збирання пропозицій до проекту акта-плану. Названа стадія передбачає 

збирання даних для підготовки проекту плану. Інформація повинна отримуватись 

як з внутрішніх джерел, так і від інших органів, а також громадськості. Подані 
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пропозиції мають бути узгоджені, розглянуті й оцінені розробниками проекту 

акта-плану;  

3) складання й узгодження проекту акта-плану. На цій стадії готується 

проект, опрацьовуються пропозиції зацікавлених сторін, предметно 

встановлюються та формулюються завдання плану, заходи, спрямовані на їх 

виконання, обирається послідовність їх реалізації. Визначаються відповідальні 

виконавці, розраховуються строки виконання заходів, вирішуються інші 

питання, пов’язані з підготовкою проекту акта планування. Узгодження проектів 

полягає у визначенні (з’ясуванні, уточненні) ступеня врахування й використання 

пропозицій, результатів виконання попередніх, суміжних, чинних 

короткострокових чи довгострокових актів. На цій стадії може проводитись 

експертиза проекту, яка являє собою оцінювання їх внутрішньої (відповідність 

змісту реальній політичній, економічній, соціальній ситуації тощо) та зовнішньої 

якості (відповідність формальним вимогам). Ця стадія вважається найбільш 

трудомісткою та відповідальною стадією процесу планування;  

4) ухвалення акта-плану та його затвердження. На цій стадії ухвалюється 

проект акта-плану, залежно від процедури, одноосібно або колегіально. Перед 

затвердженням проекту необхідно: оцінити, чи відповідає зміст і кількість 

запланованих заходів поставленим завданням; перевірити, чи дотримано вимоги 

законності, чи враховано наукові рекомендації та позитивний досвід; оцінити 

заплановані заходи з погляду вимог до них; оцінити рівномірність розподілу 

навантаження з виконання заходів плану між безпосередніми виконавцями; 

уточнити порядок і строки перевірки виконання кожної позиції плану; 

передбачити резерв часу. Способом затвердження акта-плану є прийняття 

відповідного адміністративного акта (постанови, наказу тощо). За результатами 

затвердження акт планування набуває юридичного значення. Заходи, передбачені 

ним, стають обов’язковими для виконання відповідними суб’єктами;  

5) доведення акта-плану до відома заінтересованих осіб. Остання стадія 
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передбачає обов’язок органу публічної адміністрації вжити заходів для 

доведення акта-плану до безпосередніх виконавців [50, с. 353-354; 115; 116]. 

Проте не можемо погодитися з науковцем з приводу того, що доцільно 

відносити розробку завдання та збирання пропозицій до окремих стадій 

прийняття актів-планів. Ці стадії є взаємопов’язаними, доповнюючими і 

об’єднані єдиною метою, яка полягає у складанні проекту акта-плану. А тому ці 

дії повинні входити до однієї стадії, а саме прийняття рішення міською радою 

про розроблення плану.  

У свою чергу І.В. Патерило виділяє такі стадії прийняття актів-планів: 

1) організаційна, під час якої міською радою приймаються рішення про 

розроблення генерального плану міста, яке підлягає оприлюдненню у 

двотижневий строк шляхом його опублікування у засобах масової інформації, що 

поширюються на території міста, та розміщення на її офіційному веб-сайті. Під 

час цієї стадії вирішуються, зокрема, наступні обов’язкові завдання: 

- визначаються джерела, графік фінансування розробки генерального плану 

міста; 

- встановлюються строки для розроблення генерального плану міста; 

- визначається розробник генерального плану міста шляхом проведення 

містобудівного конкурсу (тендеру) та підписується з ним договір на розробку 

такого акта-плану; 

- встановлюються етапи та складові розробки генерального плану міста; 

- здійснюється забезпечення розробника усіма необхідними матеріалами, у 

тому числі матеріалами земельного кадастру; 

- вирішуються інші важливі завдання; 

2) розроблення генерального плану міста, яке включає наступні основні 

етапи та дії: 

- підготовка проекту містобудівної документації; 

- проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів 
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у проекті генерального плану міста. На цьому етапі, у випадку виникнення 

спірних питань, створюється погоджувальна комісія для їх узгодження між 

громадськістю і замовником генерального плану міста (виконавчим органом 

міської ради). Враховуючи результати громадських слухань, за необхідності 

здійснюється доопрацювання проекту генерального плану міста; 

- здійснення експертизи проекту генерального плану міста та за 

необхідності доопрацювання проекту в частині виправлення помилок і 

невідповідностей, виявлених за результатами її проведення та ін.; 

3) затвердження рішенням міської ради генерального плану міста та 

оприлюднення генерального плану міста [96, c. 345-347]. 

На нашу думку, автором було використано дуже широкий підхід під час 

розгляду цього питання. Виділення стадій зумовлено необхідністю встановлення 

етапів, кожний з яких містить обов’язкові вимоги для виконання і спрямовується 

на вирішення суттєвих завдань. Непроходження актом-планом хоча б одного 

етапу призведе до визнання його незаконним. На нашу думку, процедура 

затвердження актів-планів може складатися з таких стадій: 

1) прийняття рішення про розроблення акта-плану. У разі прийняття 

Генерального плану міста на цій стадії виконавчий орган сільської, селищної, 

міської ради визначає джерела фінансування розроблення містобудівної 

документації та організовує її розроблення; визначає розробника містобудівної 

документації на підставі проведення конкурсу; визначає строки його розробки; 

оповіщає громадськість через засоби масової інформації (офіційне видання 

органу) про початок розробки генерального плану і визначає місце та строки 

подання пропозицій (зауважень) фізичними та юридичними особами тощо; 

2) розробка проекту документації. Під час затвердження Генеральних 

планів міст цей етап супроводжується розробкою містобудівної документації, яка 

розглядається архітектурно-містобудівною радою відповідного рівня та сесією 

відповідної ради; залученням інших науково-дослідні та проектних організацій 
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до проведення додаткових досліджень; розробкою окремих розділів 

містобудівної документації тощо [138]; 

3) здійснення експертизи проекту акта-плану. У випадку затвердження 

генеральних планів на цій стадії обирається організація, яка проводитиме 

експертизу містобудівної документації; укладається договір на проведення 

експертизи; визначаються строки проведення експертизи; виправляються 

помилки розробником документації у разі їх наявності; затверджується 

містобудівна документація у разі відсутності помилок; 

4) затвердження акта-плану шляхом прийняття рішення міською 

радою. Відповідне рішення приймається на сесії ради. Наприклад, Рішення 

Харківської міської ради від 23.06.2004 № 24-22 «Про затвердження 

генерального плану м. Харкова до 2026 р.» [131]; 

5) оприлюднення акта-плану. На цій стадії акт-план підлягає 

опублікуванню в офіційних виданнях, друкованих засобах масової інформації 

відповідних органів місцевого самоврядування, а також на їх офіційних сайтах. 

Саме з моменту оприлюднення акт-план стає чинним та обов’язковим для 

виконання. 

Факультативною стадією затвердження актів-планів є проведення 

громадських слухань. Зазначимо, що ця стадія є обов’язковою у разі прийняття 

генеральних планів. На цьому етапі оприлюднюються прийняті рішення щодо 

розроблення проектів містобудівної документації з прогнозованими правовими, 

економічними та екологічними наслідками; оприлюднюються розроблені 

проекти містобудівної документації; реєструються, розглядаються та 

узагальнюються пропозиції громадськості до проектів містобудівної 

документації; узгоджуються спірні питання між громадськістю і органами 

місцевого самоврядування щодо проектів містобудівної документації через 

погоджувальну комісію; оприлюднюються результати розгляду пропозицій 

громадськості до проектів містобудівної документації. 
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Таким чином, процедура затвердження генеральних планів на відміну від 

інших інструментів діяльності органів місцевого самоврядування мають 

складнішу процедуру прийняття. Її особливістю є те, що процес розроблення та 

прийняття цих видів планів супроводжується виданням відповідних 

адміністративних актів [96, с. 345-347].  

Окрім актів-планів необхідно також проаналізувати процедуру здійснення 

актів-дій. Це зробити досить складно через те, що елементи діяльності органів 

місцевого самоврядування знаходять закріплення у різних нормативно-правових 

актах. Однак можливим є виділення загальних вимог, які до них висуваються. 

Так, Р.В. Миронюк розподіляє такі вимоги на три блоки. 

До першого блоку автор відносить вимоги, що висуваються до особи-

правозастосовувача як повноважного суб’єкта, який забезпечує нормальний 

перебіг всього правозастосовного процесу. Автор зазначає, що до них належать 

вимоги компетентності, етичності, освіченості, ерудованості, ініціативності, 

самовладання, самокритичності, спостережливості, організованості, 

самостійності, наполегливості, принциповості, гуманності, чуйності, терпимості, 

поваги, доброзичливості тощо. Крім цього, правозастосовувач повинен мати 

високий рівень політичної та правової культури [50, с. 331]. Наприклад, 

відповідно до ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» орган 

місцевого самоврядування не повинен обмежувати доступ до інформації про 

розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 

розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних 

документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена та по-

батькові фізичних осіб, а також найменування юридичних осіб, які отримали ці 

кошти або майно [127].  

Другий блок – це вимоги, що висуваються до самої правозастосовної 

діяльності. До них пропонується віднести, зокрема, об’єктивне та повне 

дослідження фактичних обставин; суворе дотримання правозастосовним органом 
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норм матеріального права; прийняття рішення у межах компетенції і в 

установлених законом процесуальних формах; забезпечення контролю та 

нагляду за законністю правозастосовної діяльності; забезпечення права 

оскарження незаконних актів-дій; встановлення суворої юридичної 

відповідальності посадових осіб тощо [87]. Так, наприклад, в Законі України 

«Про звернення громадян» закріплено обов’язок за органом місцевого 

самоврядування об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги [143]. 

Третій блок – це вимоги, що висуваються до правозастосовчого акта, який 

об’єктивує результати правозастосовної діяльності. Серед їх значної кількості 

слід виділити такі: правозастосовний акт має здійснюватися на основі та у 

відповідності з нормами права, тобто мати піднормативний характер; вчинятись 

уповноваженою на те компетентною особою органу публічної адміністрації 

відповідно до конкретної ситуації, чітко, вмотивовано, виважено і бути 

завершеним [50, c. 332]. На нашу думку, цей блок вимог є більш характерними 

для актів-дій, які застосовуються правоохоронними органами, та 

супроводжуються складанням процесуальних документів, наприклад, протокол 

затримання, протокол огляду тощо. Для актів-дій органів місцевого 

самоврядування така вимога не властива. 

Додатково Р.В. Миронюк звертає увагу на вимоги законності застосування 

актів дій. До них належать такі: 

- юридична підстава або фактична доцільність їх застосування [87]. Орган 

місцевого самоврядування надає відповіді на запити про володіння комунальним 

майном відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

[127]; 

- компетентність та уповноваженість конкретного суб’єкта щодо їх 

застосування [50, c. 332]. Згідно зі ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування уповноважені на 
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забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та 

їх охорони [146]; 

- усвідомлення та дотримання нормативно визначеного законодавством 

алгоритму застосування акту-дії (визначення правової підстави застосування; 

визначення правових підстав (приводів) застосування; усвідомлення суб’єктом 

публічної адміністрації своєї компетенції щодо вчинення даного акту-дії; 

визначення вербальної форми вчинення акту-дії; дотримання умов застосування 

акту-дії суб’єктом публічної адміністрації; виявлення проблем застосування 

акту-дії та оперативного їх усунення; оформлення результатів застосування акту-

дії) [87]. 

Із усіх розглянутих вище вимог вважаємо, що до актів-дій доцільно 

застосовувати такі: 

- вказівка на застосування актів-дій, які обмежують права осіб, в 

законі. Ця вимога випливає із ч. 2 ст. 19 Конституції України, відповідно до якої 

органи місцевого самоврядування повинні діяти на підставі і в межах 

повноважень, наданим ним Конституцією та законом України [69]; 

- компетентність органів місцевого самоврядування на застосування 

певного акту-дії. Компетентність означає наявність достатніх знань для вчинення 

акту-дії у певній ситуації; 

- будь-який акт-дія повинен відповідати меті, яку намагається 

досягнути орган місцевого самоврядування. Іншими словами, орган місцевого 

самоврядування повинен застосувати такий акт-дію, який буде найменш 

втручальним в права та інтереси приватних осіб. 

Отже, на підставі викладеного вище робимо висновок, що процедура до 

затвердження актів-планів та вимоги до здійснення актів-дій містяться у різних 

за юридичною силою нормативно-правових актах. Проте їх аналіз дозволяє 

виділити стадії прийняття актів-планів та загальні вимоги до здійснення актів-

дій. Вважаємо, що в подальшому ці положення повинні знайти закріплення в 
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Адміністративно-процедурному кодексі України.  

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

 

Визначено розуміння адміністративної процедури прийняття юридичних 

актів як передбаченої законом порядок дій, які вчиняються органами місцевого 

самоврядування, з метою затвердження нормативних та адміністративних актів.  

Наголошено, що на сьогодні відсутнє законодавче регулювання процедури 

прийняття нормативних та адміністративних актів органів місцевого 

самоврядування. Зазначено, що процедура прийняття нормативних актів 

органами місцевого самоврядування складається із певних стадій, до яких 

запропоновано відносити ініціювання та підготовка проекту нормативного акта; 

розгляд та прийняття нормативного акта; реєстрація нормативного акта; 

опублікування нормативного акта.  

У процедурі прийняття адміністративних актів запропоновано виділяти 

стадію початку провадження у справі та стадію підготовки справи до розгляду і 

вирішення. Наголошено, що основні вимоги до процедури прийняття 

адміністративних актів органів місцевого самоврядування містяться в Кодексі 

адміністративного судочинства України, Резолюції Комітету міністрів Ради 

Європи (77) 31 «Про захист особи стосовно актів адміністративних органів 

влади», Рекомендації Ради Європи № R 80 (2) щодо здійснення дискреційних 

повноважень адміністративними органами, Рекомендації Ради Європи № R (87) 

16 щодо адміністративних процедур, які зачіпають велику кількість осіб. 

Положення цих юридичних актів запропоновано в подальшому покласти в 

основу Адміністративно-процедурного Кодексу України.  
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Вказано, що органи місцевого самоврядування уповноважені на укладення 

муніципальних адміністративних договорів в таких сферах як розподіл місцевих 

бюджетних коштів, надання правової допомоги, освіта, будівництво, житлово-

комунальне господарство, побутове обслуговування, транспорт, фінанси, 

соціально-економічний і культурний розвиток, планування та облік. 

Доведено, що на процедуру укладення муніципальних адміністративних 

договорів можуть розповсюджуватися положення цивільного законодавства, 

якщо це не порушує природи адміністративно-правових відносин. Наголошено 

на необхідності закріплення цього положення в майбутньому Законі України 

«Про муніципальні адміністративні договори». Зазначено, що процедура 

укладення муніципального адміністративного договору може бути поділена на 

загальну та спеціальну. У загальній процедурі укладання муніципальних 

адміністративних договорів запропоновано виділяти такі стадії як 1) 

організаційна стадія; 2) висловлення пропозиції на укладення муніципального 

адміністративного договору; 3) розгляд пропозиції та узгодження умов договору; 

4) укладення муніципального адміністративного договору. Звернено увагу, що 

спеціальна процедура укладення муніципального адміністративного договору 

передбачає такі стадії як 1) оголошення про проведення конкурсу; 2) подача 

заявок на участь в конкурсі; 3) проведення конкурсу; 4) укладення договору.  

Наголошено, що акти-плани мають більш складну процедуру 

затвердження, яка врегульована різними за юридичною силою нормативно-

правовими актами. Їх аналіз дав підстави виділити такі стадії затвердження актів-

планів: 1) прийняття рішення про розроблення плану; 2) розробка проекту 

документації; 3) здійснення експертизи проекту акта-плану; 4) затвердження 

акта-плану шляхом прийняття рішення міською радою; 5) оприлюднення акта-

плану.  

Зазначено, що здійснення актів-дій повинно відповідати таким вимогам: 

- вказівка на застосування актів-дій в законі. Ця вимога випливає із ч. 
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2 ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи місцевого 

самоврядування повинні діяти на підставі і в межах повноважень, наданим ним 

Конституцією та законом України; 

- компетентність органів місцевого самоврядування на застосування 

певного акту-дії. Компетентність означає наявність достатніх знань для вчинення 

акту-дії у певній ситуації; 

- будь-який акт-дія повинен відповідати меті, яку намагається 

досягнути орган місцевого самоврядування. Іншими словами, орган місцевого 

самоврядування повинен застосувати такий акт-дію, який буде найменш 

втручальним в права та інтереси приватних осіб. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання – визначення сутності, змісту та особливостей інструментів 

діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Відповідно до поставленої 

мети та сформульованих задач на основі проведеного дослідження було зроблено 

такі висновки: 

1. На підставі аналізу юридичних актів дореволюційного періоду 

доведено, що в той час органи місцевого самоврядування вирішували питання 

місцевого значення і здійснювали нормотворчість шляхом видання обов’язкових 

постанов. Після утвердження в Україні радянської влади була проведена 

реформа, в результаті якої органи місцевого самоврядування вливалися в апарат 

органів державної влади і були представлені місцевими радами в областях, 

районах, містах, селищах і селах. У цей період вони ухвалювали рішення та 

видавали розпорядження. У період незалежності України органи місцевого 

самоврядування стали незалежними органами влади та уповноважені на 

прийняття юридичних актів, муніципальних адміністративних договорів, актів-

планів та актів-дій. 

2. Доведено, що завдяки інструментам діяльності органи місцевого 

самоврядування здатні впливати на регулювання суспільних відносин або 

викликати виникнення фактичних результатів під час реалізації їх завдань. 

3. З’ясовано, що у Сполучених Штатах Америки процедура прийняття 

та застосування нормативних актів та актів-планів урегульована хартіями 

місцевого самоврядування. Запропоновано запозичити деякий досвід у 

зазначеній сфері до аналогічних інструментів діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні. Встановлено, що в Німеччині визначення та 

процедура прийняття адміністративних актів, укладення адміністративних 
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договорів та затвердження актів-планів урегульовані в Законі ФРН «Про 

адміністративну процедуру». Обґрунтовано необхідність запозичення положень 

цього акта для майбутнього Адміністративно-процедурного кодексу України. 

4. Запропоновано під юридичними актами органу місцевого 

самоврядування розуміти підзаконні односторонні акти органів місцевого 

самоврядування, які регулюють суспільні відносини у сфері їх діяльності. 

Залежно від юридичних властивостей вони поділяються на нормативні та 

адміністративні акти. Нормативні акти органів місцевого самоврядування –це не 

персоніфіковані акти органів місцевого самоврядування, розраховані на 

багаторазове застосування, які містять норми права, що мають локальний 

характер та приймаються в межах компетенції цих органів. Адміністративні акти 

органу місцевого самоврядування – будь-які рішення органу місцевого 

самоврядування, які мають зовнішню спрямованість і приймаються з метою 

врегулювання конкретного випадку у сфері місцевого самоврядування. 

5. Доведено необхідність прийняття Закону України «Про 

муніципальні адміністративні договори», в якому запропоновано закріпити 

положення щодо поняття та видів муніципального адміністративного договору; 

предмета муніципального адміністративного договору; юридичних наслідків 

укладення муніципального адміністративного договору; реєстрації 

муніципального адміністративного договору у територіальному підрозділі 

Міністерства юстиції України та набуття ним юридичної сили; контролю за 

дотриманням законності при укладенні муніципального адміністративного 

договору; умов недійсності муніципального адміністративного договору; 

відповідальності за невиконання умов муніципального адміністративного 

договору. 

6. Обґрунтовано доцільність віднесення акта-плану до самостійного 

інструмента діяльності органів місцевого самоврядування, під яким 

запропоновано розуміти офіційний документ органу місцевого самоврядування, 
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прийнятого в межах його компетенції, який містить перелік певних заходів та 

строків їх виконання, і є підставою для майбутнього виникнення, зміни або 

припинення адміністративно-правових відносин. Визначено, що акт-дія є 

самостійним інструментом діяльності органів місцевого самоврядування, який 

спрямований на виникнення конкретного фактичного результату.  

Визначено поняття актів-дій органу місцевого самоврядування як дій, які 

вчиняються органами місцевого самоврядування у межах своєї компетенції на 

підставі адміністративно-правових норм для вирішення конкретної ситуації, і не 

викликають настання, зміну та припинення адміністративно-правових відносин. 

7. Встановлено, що процедура прийняття нормативних актів органами 

місцевого самоврядування складається з певних стадій, до яких належать: 

ініціювання та підготовка проекту нормативного акта; розгляд та прийняття 

нормативного акта; реєстрація нормативного акта; оприлюднення нормативного 

акта. Визначено, що процедура прийняття адміністративних актів складається з 

таких стадій: початок провадження у справі, підготовка справи до розгляду і її 

вирішення. 

8. Доведено, що процедура укладення муніципального 

адміністративного договору може бути поділена на загальну та спеціальну. У 

загальній процедурі укладення муніципальних адміністративних договорів 

доцільно виділяти такі стадії, як: 1) організаційна стадія; 2) пропозиція укласти 

муніципальний адміністративний договір; 3) розгляд пропозиції та узгодження 

умов договору; 4) укладення муніципального адміністративного договору. У 

свою чергу, спеціальна процедура укладення муніципального адміністративного 

договору передбачає такі стадії, як: 1) оголошення про проведення конкурсу; 2) 

подача заявок на участь у конкурсі; 3) проведення конкурсу; 4) укладення 

договору.  

9. Встановлено, що процедура затвердження актів-планів складається з 

таких дій: 1) прийняття рішення про розроблення акта-плану; 2) розроблення 
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проекту документації; 3) здійснення експертизи проекту акта-плану; 4) 

затвердження акта-плану шляхом прийняття рішення міською радою; 5) 

оприлюднення акта-плану. На підставі аналізу існуючих доктринальних підходів 

запропоновано відносити такі вимоги до здійснення актів-дій: вказівка на 

застосування актів-дій у законі; компетентність органів місцевого 

самоврядування для застосування певного акта-дії; будь-який акт-дія повинен 

відповідати меті, якої намагається досягти орган місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

195 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

1. Абдурахманов А. А. Правовые акты управления в механизме 

административно-правового регулирования общественных отношений : 

монография. – М. : ВНИИ МВД России, 2005. – 100 с. 

2. Административное право России : курс лекций / под ред. Н. Ю. 

Хаманаевой. – М. : Юрист, 2007. – 556 с. 

3. Административное право Украины (Общая часть) : учебное пособие / 

под ред. Ю. П. Битяка. – Х. : «Одиссей», 1999. – 224 с. 

4. Административный договор: понятие, признаки, виды [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.e-reading-

lib.org/chapter.php/97336/87/Makareiiko_-_Administrativnoe_pravo.html. 

5. Административный процесс : учебник / А. М. Бандурка, Н. М. 

Тищенко. – Харьков : Издательство Национального университета внутренних 

дел, 2001. – 353 с. 

6. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний 

досвід і пропозиції для України / автор-упорядник В. П. Тимощук. – Київ : Факт, 

2003. – 496 с. 

7. Адміністративне право : підруч. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. 

Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. 

– Х. : Право, 2010. – 624 с. 

8.  Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. 

Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. 

– 544 с. 

9. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку 

ХХІ століття) : монографія / В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. П. Пихтін, О. О. 

Онищук, Ю. В. Гридасов, М. М. Новіков, У. О. Палієнко, І. А. Дьомін, О. М. Єщук ; 

http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/97336/87/Makareiiko_-_Administrativnoe_pravo.html
http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/97336/87/Makareiiko_-_Administrativnoe_pravo.html


 
 

196 

за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон : ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2010. – 

378 с. 

10. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 

двох томах / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – Том 1. Загальна частина 

– К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 584 с. 

11. Адміністративний кодекс УРСР : від 12 жовтня 1927 р., втратив 

чинність від 21 серпня 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP270014.html. 

12. Академічний тлумачний словник [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://sum.in.ua/s/reghuljuvaty. 

13. Александрова Н. В. Класифікація правових актів управління // 

Державне управління адміністративно-правової теорії та практики / за заг. 

редакцією В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с 

14. Афанасьєв К. К. Адміністративний договір як форма державного 

управління (теоретико-правовий аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. 

К. Афанасьєв ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 

2002. – 173 c. 

15. Афанасьєв К. К. Адміністративні договори: реалії та перспективи : 

монографія / К. К. Афанасьєв. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 320 с. 

16. Багмет М. О. Історія та практика державного управління і місцевого 

самоврядування в Україні / М. О. Багмет, В. М. Ємельянов. – ІІ том. – Миколаїв : 

Видавництво МДГУ, 2006. – 292 с. 

17. Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник / Д. Н. 

Бахрах. – М. : НОРМА, 2002. – 640 с. 

18. Бахрах Д. Н. Формы и методы деятельности государственной 

администрации : учебное пособие / Д. Н. Бахрах, С. Д. Хазанов. – Екатеринбург, 

1999. – 176 с. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP270014.html
http://sum.in.ua/s/reghuljuvaty


 
 

197 

19. Бородовський С. О. Укладення, зміна та розірвання договору у 

цивільному праві України : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / С. О. 

Бородовський ; Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2005. – 209 с. 

20. Бродовський В. В. Особливості планування діяльності дільничних 

інспекторів міліції // В. В. Бродовський // Вісник Харківського національного 

університету внутрішніх справ. – 2007. – № 36. – С. 276-283. 

21. Бюджетний  Кодекс  України від 8 липня 2010 року  

№ 2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50-51. – Ст. 

572. 

22. Васильев Р. Ф. Правовые акты органов управления : учебное пособие 

/ Р. Ф. Васильев. – М. : Издательство Московского университета, 1970. – 108 с. 

23. Венгеров А. Б. Теория государства и права / А. Б. Венгеров. – 2-е изд. 

– М. : Омега-Л, 2005. – 595 c. 

24. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. 

Авер’янова. – К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с. 

25. Вінник О. М. Щодо питання про критерії розмежування 

адміністративних і господарських договорів / О. М. Вінник // Вісник 

господарського судочинства. – 2010. – № 2. – С. 71-80. 

26. Воронов Н. П. Нормотворческая деятельность местных советов 

депутатов трудящихся : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Н. П. 

Воронов ; Харьковский юридический институт. – Х., 1970. – 24 c. 

27. Вpеменное положение о волоcтном земcком упpавлении 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/books/mpsf/8-3.htm. 

28. Генеральний план міста Києва на період до 2020 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://kga.gov.ua/generalnij-plan. 

http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/books/mpsf/8-3.htm
http://kga.gov.ua/generalnij-plan


 
 

198 

29. Генеральний план міста Львова [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://city-adm.lviv.ua/lmr/authorities-the-city/structure-

lmr/management/management-architecture/generalnij-plan-m-lvova. 

30. Генеральний план міста Одеси [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://omr.gov.ua/ru/essential/69324/. 

31. Генеральний план міста Харкова на 2004-2026 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.zfront.org/generalniy-plan-mista-harkova-2004-2026/. 

32. Генеральний план розвитку міста Володимира-Волинського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://volodymyrrada.gov.ua/gen_plan/gen_plan.php. 

33. Гладун Е. Ф. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в США (на примере штата Вайоминг) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-

mestnogo-samoupravleniya-v-ssha-na-primere-shtata-vayoming. 

34. Головатий С. Верховенство права або ж правовладдя: вкотре про 

доктринальні манівці вітчизняної науки / С. Головатий // Право України. – 2010. 

– № 4. – С. 206-219. 

35. Городовое положение (1892 г.) // Свод законов Российской Империи. 

– Т.2. – Кн. 1. – М., 1910. – С. 281-304. 

36. Грицяк І. Зародження, становлення і розвиток місцевого 

самоврядування в Україні / І. Грицяк // Місцеве самоврядування та регіональний 

розвиток в Україні. – 2013. – №2 квітень-червень. – С. 58-64. 

37. Гуржій Т. О. Адміністративне право України : навч. посіб. / Т. О. 

Гуржій. – К. : КНТ, Х. : Бурун і К., 2011. – 680 с. 

38. ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-

regulyuvannya/normuvannja/DBN_b.1.1_15_2012.pdf. 

http://city-adm.lviv.ua/lmr/authorities-the-city/structure-lmr/management/management-architecture/generalnij-plan-m-lvova
http://city-adm.lviv.ua/lmr/authorities-the-city/structure-lmr/management/management-architecture/generalnij-plan-m-lvova
http://omr.gov.ua/ru/essential/69324/
http://www.zfront.org/generalniy-plan-mista-harkova-2004-2026/
http://volodymyrrada.gov.ua/gen_plan/gen_plan.php
http://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-mestnogo-samoupravleniya-v-ssha-na-primere-shtata-vayoming
http://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-mestnogo-samoupravleniya-v-ssha-na-primere-shtata-vayoming
http://minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/DBN_b.1.1_15_2012.pdf
http://minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/DBN_b.1.1_15_2012.pdf


 
 

199 

39. Декларація Генерального Секретаріату Центральної Української 

Ради 1917 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://constituanta.blogspot.com/2012/09/1917_21.html. 

40. Демин А. В. Общие вопросы теории административного договора / 

А. В. Демин. – Красноярск : Краснояр. гос. ун-т, 1998. – 93 с. 

41. Державне управління в умовах адміністративної реформи 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rj

a&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwjP49KenMXIAhUKjXIKHSXTDLA&url=http

%3A%2F%2Fcpk.org.ua%2Ffiles%2Fderz_upravlinnia.doc&usg=AFQjCNGbsDKcZ

o63eMNNRUfiyxbtbhNRQw&bvm=bv.105039540,d.bGQ. 

42. Державне управління: європейські стандрати, досвід та 

адміністративне право / В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін.; за 

заг. ред. Авер’янова В. Б. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с. 

43. Евтихиев А. Ф. Законная сила актов администрации / А. Ф. Евтихиев. 

– Люблин : Люблин. Губерн. тип., 1911. – 293 с. 

44. Евтихиев А. Ф. Основы советского административного права / А. Ф. 

Евтихиев. – Харьков : НКЮ УССР, 1925. – 331 с. 

45. Елистратов А. И. Административное право / А. И. Елистратов. – М. : 

Государственное издательство, 1929. – 302 с. 

46. Елистратов А. И. Основныя начала административнаго права / А. И. 

Елистратов. – Москва : Издание Лемана, 1914. – 332 с. 

47. Європейська хартія місцевого самоврядування [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036. 

48. Євстігнєєв А. Істотні умови договору за цивільним та господарським 

кодексами: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / А. Євстігнєєв // 

Юридичний журнал. – 2006. – № 1. – Електронний ресурс : 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2075. 

http://constituanta.blogspot.com/2012/09/1917_21.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwjP49KenMXIAhUKjXIKHSXTDLA&url=http%3A%2F%2Fcpk.org.ua%2Ffiles%2Fderz_upravlinnia.doc&usg=AFQjCNGbsDKcZo63eMNNRUfiyxbtbhNRQw&bvm=bv.105039540,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwjP49KenMXIAhUKjXIKHSXTDLA&url=http%3A%2F%2Fcpk.org.ua%2Ffiles%2Fderz_upravlinnia.doc&usg=AFQjCNGbsDKcZo63eMNNRUfiyxbtbhNRQw&bvm=bv.105039540,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwjP49KenMXIAhUKjXIKHSXTDLA&url=http%3A%2F%2Fcpk.org.ua%2Ffiles%2Fderz_upravlinnia.doc&usg=AFQjCNGbsDKcZo63eMNNRUfiyxbtbhNRQw&bvm=bv.105039540,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwjP49KenMXIAhUKjXIKHSXTDLA&url=http%3A%2F%2Fcpk.org.ua%2Ffiles%2Fderz_upravlinnia.doc&usg=AFQjCNGbsDKcZo63eMNNRUfiyxbtbhNRQw&bvm=bv.105039540,d.bGQ
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2075


 
 

200 

49. Заворотченко И. А. Эволюция государственного управления и 

стратегического планирования в Российской Федерации / И. А. Заворотченко // 

Закон и право. – 2010. – № 3. – С. 39-40. 

50. Загальне адміністративне право : підруч. / [І. С. Гриценко, Р. С. 

Мельник, А. А. Пухтецька та ін.] ; за заг. ред. І. С. Гриценка. – К. : Юрінком Інтер, 

2014. – 568 с. 

51. Задорожня Г. В. Постійні комісії представницьких органів місцевого 

самоврядування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Г. В. Задорожня ; Інститут 

законодавства Верховної Ради України. – К., 2006. – 224 с. 

52. Заіка Ю. О. Українське цивільне право [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/4148/16/. 

53. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – Ст. 27. 

54. Зивс С. Л. Источники права / С. Л. Зивс. – М. : Наука, 1981. – 240 с. 

55. Ибрагимов Т. И. Повторительный курсъ полицескаго права / Т. И. 

Ибрагимов. – Санкт-Петербург : Изд-во Н. К. Мартынова, 1900. – 252 с. 

56. Ілюшик О. М. Загальний порядок укладення адміністративних 

договорівправоохоронними органами / О. М. Ілюшик // Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ (Серія Юридична). – 

2003. – № 3. – С. 122-132. 

57. Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування : 

посібник для муніципальних посадовців [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://www.arpi.org.ua/doc2/posibnyk.pdf. 

58. Історія місцевого самоврядування на території України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.govforc.com/index.php?id=246. 

http://textbooks.net.ua/content/view/4148/16/
http://www.arpi.org.ua/doc2/posibnyk.pdf
http://www.govforc.com/index.php?id=246


 
 

201 

59. Калиновська Т. О. Правові основи системи місцевого 

самоврядування в працях науковців радянського періоду / Т. О. Калиновська // 

Держава і право. – Випуск 48. – С. 117-123. 

60. Камінська Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і 

порівняльно-правовий аналіз : навч. посіб. / Н. В. Камінська. – К : КНТ, 2010. – 

232 с. 

61. Кобалевский В. Очерки советского административного права / В. 

Кобалевский. – Х. : Государственное издательство Украины, 1924. – 259 с. 

62. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості 

Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446. 

63. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-

практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. Р. О. Куйбіди. – К. : Книги для бізнесу, 

2007. – Т. 1 – 976 с. 

64. Козлов Ю. М. Основы советского административного права / Ю. М. 

Козлов. – М. : Знание, 1979. – 208 с. 

65. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України : курс лекцій 

[Електронний ресурс] / Т. О. Коломоєць. – Режим доступу : 

http://sites.znu.edu.ua/lectory/public_files/2009/administratyvnepravo.pdf. 

66. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. 

Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

67. Колпаков В. К. Поняття форм публічного адміністрування / В. К. 

Колпаков // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 2 (2). – С. 43-51. 

68. Конституция Соединенных Штатов Америки [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://studentforever2007.narod.ru/constusa.html. 

69. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

http://sites.znu.edu.ua/lectory/public_files/2009/administratyvnepravo.pdf
http://studentforever2007.narod.ru/constusa.html


 
 

202 

70. Конституція Української Народньої Республіки (Статут про 

державний устрій, права і вільності УНР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18/conv. 

71. Копейчиков В. В. Правовые акты местных органов государственной 

власти и управления / В. В. Копейчиков. – М. : Государственное издательство 

юридической литературы, 1956. – 99 с. 

72. Котельникова Е. А. Административное право : учебник / Е. А. 

Котельникова, И. А. Семенцова, М. Б. Смоленский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2002. – 352 с. 

73. Кузьменко О. Нормотворче провадження в адміністративному 

процесі / О. Кузьменко // Юридична Україна. – 2005. – № 12. – С. 15-21. 

74. Кутафин О. Е. Плановая деятельность Советского государства 

(государственно-правовой аспект) / О. Е. Кутафин. – М. : «Юридическая 

литература», 1980. – 240 с. 

75. Леманн П. Общее административное право : сборник 

международных терминов из области права и управления: Немецко-русский. 

Серия Р. / П. Леманн. – Т. 4. – Мюнхен : Баварская школа управления, 2000. – 287 

с. 

76. Львівська міська рада [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://city-adm.lviv.ua/. 

77. Майданик Р. А. Цивільне право [Електронний ресурс] / Р. А. 

Майданик. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/glavy/72037-8-printsip-

spravedlivost-dobrosovsnost-rozumnost.html. 

78. Марченко М. Н. Источники права : учебное пособие / М. Н. 

Марченко. – М. : ТК Велби, Из-во Проспект, 2007. – 760 с. 

79. Махинин В. И. Основы управления в органах государственной 

безопасности / В. И. Махинин. – М. : Издатель Шумлова И. И., 2001. – 368 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18/conv
http://city-adm.lviv.ua/
http://westudents.com.ua/glavy/72037-8-printsip-spravedlivost-dobrosovsnost-rozumnost.html
http://westudents.com.ua/glavy/72037-8-printsip-spravedlivost-dobrosovsnost-rozumnost.html


 
 

203 

80. Мелащенко В. Ф. Правові акти місцевих рад депутатів трудящих : 

методична розробка лекції / В. Ф. Мелащенко. – К. : Знання, 1973. – 30 c. 

81. Мельник Р. С. Адміністративне право України (у схемах та 

коментарях) : навчальний посібник / Р. С. Мельник, С. О. Мосьондз ; за ред. Р. С. 

Мельника. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 346 с. 

82. Мельник Р. С. Адміністративно-господарське право як структурний 

елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні 

особливості / Р. С. Мельник // Право і Безпека. – 2010. – № 2. – С. 55–59. 

83. Мельник Р. С. Від чого залежить ефективність здійснення 

адміністративного судочинства? / Р. С. Мельник // Вісник господарського 

судочинства України. – 2008. – № 5. – С. 154-159. 

84. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навчальний посібник 

/ Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко; за заг. ред. Р. С. Мельника. – К. : Ваіте, 2014. – 

376 с. 

85. Мельник Р. С. Система адміністративного права України : 

монографія / Р. С. Мельник. – Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 

2010. – 398 с. 

86. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. – Москва : Издательство «Дело», 1997. – 704 с. 

87. Миронюк Р. В. Акти-дії органів адміністративно-деліктної 

юрисдикції як вид правозастосовних актів публічної адміністрації / Р. В. 

Миронюк // Адміністративне право і процес. – 2013. – № 2 (4). – С. 38–44. 

88. Мицкевич Л. А. Основы административного права Германии / Л. А. 

Мицкевич. – Красноярск : Универс, 2002. – 181 с. 

89. Неугодніков А. О. Юрисдикція адміністративних судів / А. О. 

Неугодніков // Вісник прокуратури. – 2006. – № 8. – С. 74-78. 

90. О порядке издания волостными и районными исполнительными 

комитетами обязательных постановлений и о наложении ими административных 



 
 

204 

взысканий : декрет от 6 апреля 1925 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=19006. 

91. О поселковом «самоуправлении» от 15 июля 1917 г. // Собрание 

узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем 

сенате. Отдел I. – 9 августа 1917. – № 187. – Ст. 1082. – С. 1911–1930. 

92. Об утверждении Конституции (Основного закона) Союза Советских 

Социалистических Республик : постановление Чрезвычайного VІІІ Съезда 

Советов от 5 декабря 1936 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/1/#block_1100. 

93. Об утверждении Положения об издании местными 

исполнительными комитетами и городскими советами обязательных 

постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном 

порядке : декрет от 28 июня 1926 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2946.htm. 

94. Овсянко Д. М. Административное право : учеб. пособие для студентов 

юридических факультетов и институтов / Д. М. Овсянко; отв. ред. Г. А. Туманов. – 

М. Юристъ, 1996. – 304 с. 

95. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / 

за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. – К. : Старий світ, 2006. – 576 с. 

96. Патерило І. В. Адміністративно-правові інструменти діяльності 

публічної адміністрації : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Патерило ; 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – 442 с 

97. Патерило І. В. Адміністративно-правові інструменти діяльності 

публічної адміністрації: адміністративно-правове дослідження : монографія / І. 

В. Патерило. – Х. : Діса Плюс, 2014. – 414 с. 

98. Патерило І. В. Адміністративно-правові інструменти діяльності 

публічної адміністрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. юрид. наук 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=19006
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/1/#block_1100
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/1/#block_1100
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2946.htm


 
 

205 

: спец. 12.00.07 / І. В. Патерило ; Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. – К., 2015. – 36 с. 

99. Патерило І. В. Сутність та особливості адміністративних актів як 

основних інструментів діяльності публічної адміністрації / І. В. Патерило // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 31. – 

С. 10-14. 

100. Пахомов И. Н. Правовые акты исполкомов местных советов / И. Н. 

Пахомов. – Львов : Издательство Львовского университета, 1958. – 92 с. 

101. Пахомов І. М. Радянське адміністративне право. Загальна частина / І. 

М. Пахомов. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1962. – 294 с. 

102. Перший універсал Української Центральної Ради до українського 

народу, на Україні й поза Україною сущого [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://gska2.rada.gov.ua/site/const/universal-1.html. 

103. Петров Г. И. Классификация актов советских государственных 

органов / Г. И. Петров // Правоведение. – 1972. – № 2. – С. 109-112. 

104. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних 

правопорушень Чугуївської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rj

a&uact=8&ved=0CDEQFjADahUKEwjT4Im5jKHIAhUKhiwKHSF8AoM&url=http

%3A%2F%2Fchuguev-

rada.gov.ua%2Fdoc%2Fgolova%2F2014%2F02%2F50.doc&usg=AFQjCNEjfUN2r-

pgRYtFPSQmMjVYP_Xc5w&bvm=bv.104226188,d.bGg. 

105. План роботи Харківської міської ради [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.city.kharkov.ua/ru/gorodskaya-vlast/gorodskoj-

sovet/plan-rabotyi.html. 

106. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Харківської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://gska2.rada.gov.ua/site/const/universal-1.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjADahUKEwjT4Im5jKHIAhUKhiwKHSF8AoM&url=http%3A%2F%2Fchuguev-rada.gov.ua%2Fdoc%2Fgolova%2F2014%2F02%2F50.doc&usg=AFQjCNEjfUN2r-pgRYtFPSQmMjVYP_Xc5w&bvm=bv.104226188,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjADahUKEwjT4Im5jKHIAhUKhiwKHSF8AoM&url=http%3A%2F%2Fchuguev-rada.gov.ua%2Fdoc%2Fgolova%2F2014%2F02%2F50.doc&usg=AFQjCNEjfUN2r-pgRYtFPSQmMjVYP_Xc5w&bvm=bv.104226188,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjADahUKEwjT4Im5jKHIAhUKhiwKHSF8AoM&url=http%3A%2F%2Fchuguev-rada.gov.ua%2Fdoc%2Fgolova%2F2014%2F02%2F50.doc&usg=AFQjCNEjfUN2r-pgRYtFPSQmMjVYP_Xc5w&bvm=bv.104226188,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjADahUKEwjT4Im5jKHIAhUKhiwKHSF8AoM&url=http%3A%2F%2Fchuguev-rada.gov.ua%2Fdoc%2Fgolova%2F2014%2F02%2F50.doc&usg=AFQjCNEjfUN2r-pgRYtFPSQmMjVYP_Xc5w&bvm=bv.104226188,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjADahUKEwjT4Im5jKHIAhUKhiwKHSF8AoM&url=http%3A%2F%2Fchuguev-rada.gov.ua%2Fdoc%2Fgolova%2F2014%2F02%2F50.doc&usg=AFQjCNEjfUN2r-pgRYtFPSQmMjVYP_Xc5w&bvm=bv.104226188,d.bGg
http://www.city.kharkov.ua/ru/gorodskaya-vlast/gorodskoj-sovet/plan-rabotyi.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/gorodskaya-vlast/gorodskoj-sovet/plan-rabotyi.html


 
 

206 

http://www.city.kharkov.ua/ru/document/pro-zatverdzhennya-planu-diyalnosti-z-

pidgotovki-proektiv-regulyatornikh-aktiv-vikonavchogo-komitetu-kharkivskoi-

miskoi-radi-na-2015-rik-45630.html. 

107. Плахотнюк Н. Г. Адміністративні акти органів державного 

управління: проблемні питання правового регулювання [Електронний ресурс] / 

Н. Г. Плахотнюк. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-

book/apdu/2008-2/doc/5/12.pdf. 

108. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підруч. 

/ В. М. Плішкін ; за ред. Ю. Ф. Кравченка. – К. : Національна академія внутрішніх 

справ, 1999. – 702 с. 

109. Погорелов Є. В. Цілістність змісту та елементи форми права 

(загальнотеоретичний аспект) / Є. В. Погорелов // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические 

науки». – 2007. – Том 20 (59). – № 2. – С. 90-100. 

110. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. 

Покровский. – Изд. 3, стер. – М. : Статут, 2001. – 362 с. 

111. Положение о губернских и уездных земских учреждениях 

:утверждено указом Александра III 12 июня 1890 г. // Свод законов Российской 

империи. –Т. II. – Кн. I. – М., 1910. – С. 219-240. 

112. Положение о губернских и уездных земских учреждениях 

утверждено указом Александра II 1 января 1864 г. // ПСЗ. – Собр. 2. – Т. XXXIX. 

– № 40457. 

113. Положение о порядке издания обязательных постановлений и о 

наложении за их нарушение взысканий в административном порядке : декрет от 

27 июля 1922 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18262. 

114. Постанова Запорізького окружного адміністративного суду у справі 

№ 0870/3163/12 від 22 травня 2012 р. (реєстраційний номер судового рішення в 

http://www.city.kharkov.ua/ru/document/pro-zatverdzhennya-planu-diyalnosti-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornikh-aktiv-vikonavchogo-komitetu-kharkivskoi-miskoi-radi-na-2015-rik-45630.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/document/pro-zatverdzhennya-planu-diyalnosti-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornikh-aktiv-vikonavchogo-komitetu-kharkivskoi-miskoi-radi-na-2015-rik-45630.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/document/pro-zatverdzhennya-planu-diyalnosti-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornikh-aktiv-vikonavchogo-komitetu-kharkivskoi-miskoi-radi-na-2015-rik-45630.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2008-2/doc/5/12.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2008-2/doc/5/12.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18262


 
 

207 

ЄДРСР – 14171054). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/24337163. 

115. Приймаченко Д. В. Правова природа процедури прийняття актів 

планування: постановка проблеми / Д. В. Приймаченко // Вісник Академії митної 

служби України. – 2013. – № 1 (10) – С. 58–63. 

116. Приймаченко Д. Правова природа процедури прийняття актів 

планування / Д. Приймаченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 

2013. – № 1. – С. 150–153. 

117. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 

року № 5203-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 32. – Ст. 409. 

118. Про безоплатну правову допомогу від 2 червня 2011 року № 3460-VI 

// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. –№ 51. – Ст. 577. 

119. Про визнання договору недійсним : Постанова Вищого 

господарського суду України від 09.11.2011 р. за № 17/5025/55/11 // Юридична 

практика. Судовий Вісник. – 2012. – № 1. 

120. Про внесення змін до генерального плану міста Ковель [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.kovelrada.gov.ua/publichna_informaciya.html. 

121. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг 

: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 р. № 309 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/309-2013-

%D0%BF. 

122. Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Івано-

Франківська : рішення Івано-Франківської міської ради від 28.01.2016р.  № 10-3 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.namvk.if.ua/dt/30313/. 

123. Про встановлення ставки щодо сплати земельного податку : рішення 

Херсонської міської ради від 01.03.2016  №  78 [Електронний ресурс]. – Режим 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/24337163
http://www.kovelrada.gov.ua/publichna_informaciya.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/309-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/309-2013-%D0%BF
http://www.namvk.if.ua/dt/30313/


 
 

208 

доступу : 

http://www.city.kherson.ua/act_search/3?number=&text=&date_from=&date_to=&se

arch=1. 

124. Про державно-приватне партнерство : Закон України // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 40. – Ст. 524. 

125. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським 

судам : Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 27 

червня 2007 р. № 04-5/120 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va120600-07&new=1. 

126. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським 

судам [Електронний ресурс] : Постанова Пленуму Вищого господарського суду 

України від 24.10.2011 № 10. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11/conv. 

127. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 

року № 2939-VI Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – Ст. 

314. 

128. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу: Закон України вiд 18.03.2004 р. № 1629-IV 

// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367. 

129. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 

1700-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

130. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 9. – Ст. 79. 

131. Про затвердження генерального плану м. Харкова до 2026 р. : 

Рішення Харківської міської ради від 23.06.2004 № 24-22 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.city.kharkov.ua/uk/dokumentyi/generalnyij-plan-

goroda.html. 

http://www.city.kherson.ua/act_search/3?number=&text=&date_from=&date_to=&search=1
http://www.city.kherson.ua/act_search/3?number=&text=&date_from=&date_to=&search=1
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va120600-07&new=1
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11/conv
http://www.city.kharkov.ua/uk/dokumentyi/generalnyij-plan-goroda.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/dokumentyi/generalnyij-plan-goroda.html


 
 

209 

132. Про затвердження державних будівельних норм : наказ Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 13 липня 2012 р. № 358 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lsrv.leonorm.com.ua/p/NL_DOC/UA/201201/Nak358.htm. 

133. Про затвердження Конституції (Основного закону) Української 

Радянської Соціалістичної Республіки : постанова Надзвичайного ХІV 

Українського З’їзду Рад від 30 січня 1937 р. : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html. 

134. Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки, 

погодження та затвердження Місцевих планів дій з охорони навколишнього 

природного середовища (МПДОНПС)Наказ Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 5 грудня 2012 року № 618 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://oblgkh.odessa.gov.ua/files/gupri_portal/docs/Ecology/nakminpr618.pdf. 

135. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF. 

136. Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного 

опорного плану населеного пункту : Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 02.06.2011 № 64 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0781-11/conv. 

137. Про затвердження Порядку та критеріїв залучення органами 

місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання 

безоплатної первинної правової допомоги : Наказ Міністерства юстиції України 

http://lsrv.leonorm.com.ua/p/NL_DOC/UA/201201/Nak358.htm
http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html
http://oblgkh.odessa.gov.ua/files/gupri_portal/docs/Ecology/nakminpr618.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0781-11/conv


 
 

210 

від 15.06.2012 № 891/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0987-12. 

138. Про затвердження Порядку 

розроблення містобудівної документації : Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.11.2011 № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1468-11/conv. 

139. Про затвердження Порядку складення плану земельно-

господарського устрою території населеного пункту : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 22.02.2008 № 79 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-2008-%D0%BF/conv. 

140. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-

%D0%BF. 

141. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної 

адміністрації : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 

2263 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2263-99-%D0%BF. 

142. Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг : 

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/737-

2009-%D0%BF/conv. 

143. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 року № 

393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 47. – Ст. 256. 

144. Про здійснення державних закупівель : Закон України від 10 квітня 

2014 р. № 1197-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 24. – Ст. 

883. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0987-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1468-11/conv
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-2008-%D0%BF/conv
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2263-99-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-%D0%BF/conv
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-%D0%BF/conv


 
 

211 

145. Про концесії : Закон України від 16 липня 1999 № 997-XIV // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 41. – Ст. 372. 

146. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21 травня 

1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – 

Ст. 170. 

147. Про місцеві державні адміністрації : Закон України // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 20-21. – Ст. 190. 

148. Про нормативно-правові акти : Проект Закону України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39123. 

149. Про організацію і проведення громадських та інших робіт 

тимчасового характеру у м. Львові у 2016 році : рішення Львівської міської ради 

від 02.10.2016 № 78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www8.city-

adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/7DEB3EA4F2E4EA2CC2257

F560046332E?OpenDocument. 

150. Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 

10 квітня 1992 року № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 

1992. – № 30. – Ст. 416. 

151. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон 

України від 25 червня 1991 року № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv/page. 

152. Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів 

Кабінету Міністрів України : Указ Президенту України 15 листопада 2006 року 

№ 970/2006[Електронний ресурс]. – Режим доступу 

:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/970/2006. 

153. Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39123
http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/7DEB3EA4F2E4EA2CC2257F560046332E?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/7DEB3EA4F2E4EA2CC2257F560046332E?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/7DEB3EA4F2E4EA2CC2257F560046332E?OpenDocument
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/970/2006


 
 

212 

інформації : Закон України від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – № 49. – Ст. 299. 

154. Про порядок делегування повноважень органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування : проект Закону Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rj

a&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2F

zweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D31553%26pf35401%3D116145&e

i=izN3VafEBvGP7AbA-

IGoBg&usg=AFQjCNHEKzSjVegYZdDSi4jCDXuAGWSuJg&bvm=bv.95039771,d

.ZGU. 

155. Про Порядок оформлення договорів оренди землі у місті Харкові : 

Рішення Харківської міської ради від 19.12.2012 № 960/12 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : 

https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/617280. 

156. Про Регламент Львівської міської ради 7-го скликання : Ухвала від 

17.03.2016 № 260 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www8.city-

adm.lviv.ua/inTEAM%5CUhvaly.nsf/%28SearchForWeb%29/EE78DC070547D635

C2257F8100465B33?OpenDocument. 

157. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 

лютого 2011 року № 3038-VI// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. 

– № 34. – Ст. 343. 

158. Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та 

його приміської зони до 2025 року : рішення Київської міської ради від 18 вересня 

2008 р. № 262/262 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/1087E2950550C4F8C2257

4E200687516?OpenDocument. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D31553%26pf35401%3D116145&ei=izN3VafEBvGP7AbA-IGoBg&usg=AFQjCNHEKzSjVegYZdDSi4jCDXuAGWSuJg&bvm=bv.95039771,d.ZGU
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D31553%26pf35401%3D116145&ei=izN3VafEBvGP7AbA-IGoBg&usg=AFQjCNHEKzSjVegYZdDSi4jCDXuAGWSuJg&bvm=bv.95039771,d.ZGU
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D31553%26pf35401%3D116145&ei=izN3VafEBvGP7AbA-IGoBg&usg=AFQjCNHEKzSjVegYZdDSi4jCDXuAGWSuJg&bvm=bv.95039771,d.ZGU
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D31553%26pf35401%3D116145&ei=izN3VafEBvGP7AbA-IGoBg&usg=AFQjCNHEKzSjVegYZdDSi4jCDXuAGWSuJg&bvm=bv.95039771,d.ZGU
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D31553%26pf35401%3D116145&ei=izN3VafEBvGP7AbA-IGoBg&usg=AFQjCNHEKzSjVegYZdDSi4jCDXuAGWSuJg&bvm=bv.95039771,d.ZGU
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D31553%26pf35401%3D116145&ei=izN3VafEBvGP7AbA-IGoBg&usg=AFQjCNHEKzSjVegYZdDSi4jCDXuAGWSuJg&bvm=bv.95039771,d.ZGU
https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/617280
http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM%5CUhvaly.nsf/%28SearchForWeb%29/EE78DC070547D635C2257F8100465B33?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM%5CUhvaly.nsf/%28SearchForWeb%29/EE78DC070547D635C2257F8100465B33?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM%5CUhvaly.nsf/%28SearchForWeb%29/EE78DC070547D635C2257F8100465B33?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/1087E2950550C4F8C22574E200687516?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/1087E2950550C4F8C22574E200687516?OpenDocument


 
 

213 

159. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17 

червня 2014 року № 1508-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 34. 

– Ст. 1167. 

160. Про стягнення заборгованості за пільгові перевезення : Постанова 

Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду від 13.10.2009 р. за 

№ 09/209 // Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних 

справах. – 2010. – №1. 

161. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання 

правочинів недійсними : Постанова Пленуму Верховного Суду 06.11.2009 № 9 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09. 

162. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/conv. 

163. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів : 

монографія / за ред. Ю. М. Тодики. – Х. : Право, 2009. – 540 с. 

164. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF25H00A.html. 

165. Проект конституции Украины правительства УНР 1920 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://worldconstitutions.ru/?p=1062. 

166. Процедура безоплатного отримання земельної ділянки із земель 

державної та комунальної власності, а також державної реєстрації земельної 

ділянки і права власності на неї [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/520-protsedura-bezoplatnoho-

otrymannia-zemelnoi-dilianky-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti-a-

takozh-derzhavnoi-reiestratsii-zemelnoi-dilianky-i-prava-vlasnosti-na-nei. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/conv
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF25H00A.html
http://worldconstitutions.ru/?p=1062
http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/520-protsedura-bezoplatnoho-otrymannia-zemelnoi-dilianky-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti-a-takozh-derzhavnoi-reiestratsii-zemelnoi-dilianky-i-prava-vlasnosti-na-nei
http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/520-protsedura-bezoplatnoho-otrymannia-zemelnoi-dilianky-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti-a-takozh-derzhavnoi-reiestratsii-zemelnoi-dilianky-i-prava-vlasnosti-na-nei
http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/520-protsedura-bezoplatnoho-otrymannia-zemelnoi-dilianky-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti-a-takozh-derzhavnoi-reiestratsii-zemelnoi-dilianky-i-prava-vlasnosti-na-nei


 
 

214 

167. Регламент Дніпропетровської міської ради [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://dniprorada.gov.ua/reglament-dnipropetrovskoi-miskoi-radi-

vi-sklikannja. 

168. Регламент Харьковского городского совета 6 созыва [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.city.kharkov.ua/ru/dokumentyi/reglament-

xarkovskogo-gorodskogo-soveta-6-sozyiva.html. 

169. Регламент роботи виконавчого комітету та виконавчих органів 

Луцької міської ради [Регламент роботи виконавчого комітету Луцької 

міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.lutskrada.gov.ua/reglament-roboty-vykonavchogo-komitetu. 

170. Рихтер И. Судебная практика по административному праву : учеб. 

пособ. / И. Рихтер, Г. Ф. Шупперт ; пер. с нем. — М. : Юристъ, 2000. – 604 с. 

171. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа 

про призначення судом більш м’якого покарання) : від 2 листопада 2004 року № 

15-рп/2004 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04. 

172. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень 

частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини 

чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів 

місцевого самоврядування) від 16 квітня 2009 року  

№ 7-рп/2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09. 

http://dniprorada.gov.ua/reglament-dnipropetrovskoi-miskoi-radi-vi-sklikannja
http://dniprorada.gov.ua/reglament-dnipropetrovskoi-miskoi-radi-vi-sklikannja
http://www.city.kharkov.ua/ru/dokumentyi/reglament-xarkovskogo-gorodskogo-soveta-6-sozyiva.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/dokumentyi/reglament-xarkovskogo-gorodskogo-soveta-6-sozyiva.html
http://www.lutskrada.gov.ua/reglament-roboty-vykonavchogo-komitetu
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09


 
 

215 

173. Ротенберг А. С. Административный договор : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.14 / А. С. Ротенберг ; Ростовский юридический институт. – Ростов-

н/Д, 2006. – 183 с. 

174. Скворцов С. С. Адміністративний договір як засіб управлінської 

діяльності : дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. С. Скворцов ; Харківський 

національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2005. – 220 с. 

175. Советское административное право : учебник / под ред. П. Т. 

Василенкова. – М. : Юридическая литература, 1990. – 576 с. 

176. Сокирник І. В. Діловодство : конспект лекцій [Електронний ресурс] / 

І. В. Сокирник. – Режим доступу : http://buklib.net/books/27318/. 

177. Справа № 2а-15624/11/0170/13 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/22628837. 

178. Справа № 2а-3886/12/0170/21 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/25142460. 

179. Справа № 452/457/14-а [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/38025180. 

180. Справа № 601/1748/14-а [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/40286495. 

181. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права : в 3 т. / Ю. 

Н. Старилов. – Т. II: Государственная служба. Управленческие действия. 

Правовые акты управления. Административная юстиция. – М. : Издательство 

НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2002. — 600 с. 

182. Стефанюк В. Правові акти управління / В. Стефанюк // Право 

України. – 2003. – № 7. – С. 3-9. 

183. Стефанюк В. С. Поняття, ознаки і публічно-правова природа 

адміністративного договору та його значення в управлінській діяльності / В. С. 

Стефанюк // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської 

http://buklib.net/books/27318/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/22628837
http://reyestr.court.gov.ua/Review/25142460
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38025180
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40286495


 
 

216 

інтеграції: 36 наук. пр. : за матеріалами наук.-практ. конф. (м. Київ 14-15 лютого 

2003 року). – К., 2003. – С. 14-27. 

184. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навчальний 

посібник / С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2008. – 624 с. 

185. Студеникин С. С. Советское административное право / С. С. 

Студеникин. – М. : Юридическая литература, 1949. – 308 с. 

186. Сухонос В. В. Теорія держави і права : навчальний посібник / В. В. 

Сухонос. – Суми : Українська академія банківської справи, 2005. – 689 с. 

187. Тарасов И. Т. Краткій очеркъ науки административного права : 

конспектъ лекцій / И. Т. Тарасов. – Ярославль : Типо-литографія Р. Флькъ, 1888. 

– 295 с. 

188. Територіальна угода між Запорізькою міською радою, Запорізьким 

обласним союзом промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» та 

Запорізькою обласною радою профспілок на 2012-2014 роки) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://fpsu.org.ua/generalna-ugoda-galuzevi-ugodi-

teritorialni-ugodi/teritorialni-ugodi/533-regionalni-ugodi. 

189. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та 

припинення дії : монографія / В. П. Тимощук. – К. : «Конус-Ю», 2010. – 296 с. 

190. Тлумачний словник української мови [Електоронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://sum.in.ua/s/ukhvala. 

191. Тополь Ю. О. Джерело та форма права: поняття, зміст, проблема 

співвідношення / Ю. О. Тополь // Університетські наукові записки. – 2012. – № 1 (41). 

– С. 145-151. 

192. Тоцький Б. А. Принцип пропорційності: історичний аспект і 

теоретичні складові // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 

70-74. 

http://fpsu.org.ua/generalna-ugoda-galuzevi-ugodi-teritorialni-ugodi/teritorialni-ugodi/533-regionalni-ugodi
http://fpsu.org.ua/generalna-ugoda-galuzevi-ugodi-teritorialni-ugodi/teritorialni-ugodi/533-regionalni-ugodi
http://sum.in.ua/s/ukhvala


 
 

217 

193. Третій універсал Української Центральної Ради до українського 

народу, на Україні й поза Україною сущого [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://static.rada.gov.ua/site/const/universal-3.html. 

194. Тупіцин В. М. Регламент місцевої ради як організаційна основа 

діяльності колегіального органу місцевого самоврядування [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.Kbuapa.Kharkov.Ua/E-Book/Db/2011-

1/Doc/4/07.Pdf. 

195. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні 

: навчально-методичний посібник / ДП «Укртехінформ» – Київ, 2013. – 250 с. 

196. Фандалюк О. В. Правозастосувальні акти-діїв механізмі здійснення 

функційорганами внутрішніх справ : автореф. канд. : 12.00.01 / О. В. Фандалюк ; 

Університет внутрішніх справ, 1999. – 19 с. 

197. Федорук Н. С. Адміністративне право України (загальна частина) : 

навчальний посібник / Н. С. Федорук. – Чернівці : Чернівецький національний 

університет, 2011. – 296 с. 

198. Хоменко В. О. Принципи процедури прийняття адміністративних 

актів органами місцевого самоврядування / В. О. Хоменко // Право і суспільство. 

– 2015. – № 5 (ч. 2). – С. 126-130. 

199. Хоменко В. О. Процедура прийняття нормативних актів органами 

місцевого самоврядування / В. О. Хоменко // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету (Серія Право). – 2015. – Випуск № 34. – С. 144-147. 

200. Хоменко В. О. Юридичні акти органів місцевого самоврядування / В. 

О. Хоменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – 

Випуск 6-1. – Том 1. – С. 115-118. 

201. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 40–44. – Ст. 356. 

202. Чернецька О. В. Нормативні акти представницьких органів місцевого 

самоврядування в системі правового регулювання муніципальних відносин / О. 

http://static.rada.gov.ua/site/const/universal-3.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/4/07.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/4/07.pdf


 
 

218 

В. Чернецька // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 119-

123. 

203. Шебанов А. Ф. Форма советского права / А. Ф. Шебанов. – М. : Изд. 

«Юридическая литература», 1968. – 213 с. 

204. Шкарупа В. К. Адміністративне право України : конспект лекцій / В. К. 

Шкарупа, М. В. Коваль та ін. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2005. – 

248 с. 

205. Шмідт-Ассман Е. Загальне адміністративне право як ідея 

врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права 

/ Е. Шмідт-Ассман ; пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов ; відп. ред. О. 

Сироїд. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : К.І.С., 2009. – 552 с. 

206. Шпак Ю. А. Стадії нормотворчого процесу в органах місцевого 

самоврядування: теоретико-правовий аспект / Ю. А. Шпак // Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2014. – 

№ 801. – С. 103-108. 

207. Юсупов В. А. Правоприменительная деятельность органов 

управления / В. А. Юсупов. – М. : Юрид. лит., 1979. – 136 с. 

208. Юшкевич О. Г. Провадження в справах про державну реєстрацію 

фізичних осіб-підприємців : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Г. Юшкевич ; 

Харківський – Харків, 2007. – 230 с. 

209. A Guide to the Rulemaking Process / Office of the Federal Register. – 

Washington, 2013. – 11 p. 

210. Briffault R. Cases and Materials on State and Local Government Law 

(American Case book Series) / R. Briffault. – 7th ed. – West, 2014. – 924 p. 

211. Burgi M. Kommunalrecht : Taschenbuch / M. Burgi. – C. H. BeckVerlag, 

2014. – 352 S. 

212. Burrows V. K. A Brief Overview of Rulemaking and Judicial Review : 

CRS Report for Congress / V. K. Burrows, Todd Garvey. – Washington, 2011. – 11 p. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.


 
 

219 

213. Carey M. P. The Federal Rulemaking Process: An Overview : CRS Report 

for Congress / P. C. Maeve. – Washington, 2013. – 34 p. 

214. Dillon J. F. Municipal Corporations / J. F. Dillon. – 5th ed. – Ch. : James 

Cockcroft&Company, 1911. – 878 p. 

215. Fayol A. General and Industrial Management / A. Fayol. – London : Sir 

Isaak Pitman and Sons, 1969. – 468 p. 

216. Huber P. M. AllgemeinesVerwaltungsrecht / P. M. Huber. – Heidelberg, 

1992. – 756 S. 

217. Koenig Ch. Allgemeines Verwaltungsrecht : Skript zur Vorlesung / Ch. 

Koenig. – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn, 2012. – 45 S. 

218. Mayer F. Allgemeines Verwaltungsrecht / F. Mayer, F. Kopp. – 5. Aufl. – 

Stuttgart; Munchen; Hannover, 1985. – 736 S. 

219. Mayer Maurer H. Allgemeines Verwaltungsrecht / H. Maurer. – 18., 

ueberarbeiteteundergaenzteAuflage. – Muenchen: VerlagC. H. Beck, 2011 – 829 S. 

220. McCarthy D. J. Local Government Law in a Nutshell / D. J. McCarthy. – 

St. Paul : West Publishing Co., 2003. – 515 p. 

221. New York City Charter [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nyc.gov/html/records/pdf/section%201133_citycharter.pdf 

222. New York State Constitution [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.dos.ny.gov/info/constitution.htm 

223. Recommendation No. R (80) 2 of the Committee of Ministers concerning 

the exercise of discretionary powers by administrative authorities [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу 

:https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGe

t&InstranetImage=2009056&SecMode=1&DocId=667512&Usage=2. 

224. Recommendation No. R (87) 16 of the Committee of Ministers to member 

states on administrative procedures affecting a large number of persons[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nyc.gov/html/records/pdf/section%201133_citycharter.pdf
https://www.dos.ny.gov/info/constitution.htm
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2009056&SecMode=1&DocId=667512&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2009056&SecMode=1&DocId=667512&Usage=2


 
 

220 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet

&InstranetImage=608104&SecMode=1&DocId=694390&Usage=2, 

225. Report containing guiding principles for the protection of individuals with 

regard to the collection and processing of data by means of video surveillance (2003) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Reports/Videosurveillance_2

003.pdf 

226. Resolution on the protection of the individual in relation to the acts of 

administrative authorities [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet

&InstranetImage=2009032&SecMode=1&DocId=752646&Usage=2. 

227. Verwaltungsverfahrengesetz der Bundesrepublik Deutschland von 25. 

Mai 1976 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf. 

 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=608104&SecMode=1&DocId=694390&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=608104&SecMode=1&DocId=694390&Usage=2
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Reports/Videosurveillance_2003.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Reports/Videosurveillance_2003.pdf
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2009032&SecMode=1&DocId=752646&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2009032&SecMode=1&DocId=752646&Usage=2

