
Розділ II  ПРАВОВІ ОСНОВИ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

  

§ 1. Повноваження місцевого самоврядування

  

Повноваження місцевого самоврядування - це визначені Конституцією і законами
України, іншими право вими актами
права і обов 'язки територіальних громад, 
органів місцевого самоврядування із здійснення завдань та 
функцій місцевого самоврядування.

  

У загальному вигляді найважливіші питання, віднесені до відання місцевого
самоврядування, визначені Конституцією України, ст. 143 якої передбачає, що
територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними
органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності;
затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і
контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних
адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють
місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих
референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та
ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють
контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом
до їхньої компетенції.

  

Деталізуються та конкретизуються повноваження місцевого самоврядування в Законі
«Про місцеве самоврядування в Україні», в галузевому законодавстві та в інших
правових актах. Одночасно необхідно зазначити, що переважна більшість повноважень
місцевого самоврядування здійснюється через представницькі органи місцевого
самоврядування та їх виконавчі органи. В силу цього, в законах та інших правових актах
повноваження місцевого самоврядування як правило визначаються шляхом закріплення
повноважень відповідних органів місцевого самоврядування. При цьому Закон «Про
місцеве самоврядування в Україні» згідно з принципом розподілу повноважень окремо
визначає компетенцію представницьких органів місцевого самоврядування - сільських,
селищних, міських рад, їх виконавчих органів та сільського, селищного, міського голови.
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За своєю структурою повноваження місцевого самоврядування включають:

  

а)  власні (самоврядні) повноваження, здійснення яких пов'язане з вирішенням питань
місцевого значення, наданням громадських послуг населенню;

  

б)  делеговані повноваження (окремі повноваження органів виконавчої влади надані
законом органам місцевого самоврядування), здійснення яких пов'язане з виконанням
функцій виконавчої влади на місцях.

  

Територіальні громади, як первинні суб'єкти місцевого самоврядування, правомочні безп
осередньо 
розглядати та вирішувати будь-яке питання, 
віднесене до самоврядних 
повноважень.

  

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає групи повноважень місцевого
самоврядування в таких сферах та галузях:

  

соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

  

бюджету, фінансів і цін;

  

управління комунальною власністю;

  

житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв'язку;

  

будівництва;
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освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;

  

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

  

соціального захисту населення;

  

зовнішньоекономічної діяльності;

  

оборонної роботи;

  

вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

  

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян;

  

відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння
почесних звань України.
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§ 2. Система місцевого самоврядування

  

Згідно ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється
територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і
через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі
органи, тобто через певний структурно-організаційний механізм, який іменується системо
ю місцевого самоврядування.

  

Система місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані являє собою су
купність органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення 
та організаційних форм, за допомогою яких відповідна територіальна громада або Ті
складові частини здійснюють 
завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання місцевого значення.

  

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 5) до елементів системи місцевого
самоврядування відносить:

  

територіальну громаду;

  

сільську, селищну, міську раду;

  

сільського, селищного, міського голову;

  

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

  

районні в місті ради, які створюються у містах з районним поділом за рішенням
територіальної громади міста або міської ради;
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районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ, міст;

  

органи самоорганізації населення.

  

У структурі системи місцевого самоврядування можна виділити два основних елементи -
територіальну громаду та органи місцевого самоврядування.

  

Територіальна громада - це основний суб'єкт місцевого самоврядування, її складають
жителі села (кількох сіл), селища, міста.

  

За обсягом правоздатності та дієздатності своїх членів територіальна громада є
неоднорідною - її складають жителі села, селища, міста, які мають різний правовий
статус (громадяни України, іноземці, особи без громадянства). Члени міської громади -
громадяни України, які досягли 18 річного віку та не визнані судом недієздатними - є акт
ивними суб'єктами міського самоврядування. 
Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути
обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими
особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем
проживання та користуватися іншими передбаченими Конституцією України, законами
України та статутами територіальних громад правами на участь у здійсненні місцевого
самоврядування.

  

Територіальна громада безпосередньо вирішує питання, віднесені до відання місцевого
самоврядування використовуючи різні форми прямої демократії.

  

Право жителів міста - активних суб'єктів міського самоврядування, приймати участь у
здійсненні міського самоврядування, може бути реалізовано в таких формах:

  

- міський референдум;
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-    вибори депутатів відповідної місцевої ради та передбачених законом посадових осіб
місцевого самоврядування (місцеві вибори);

  

-    загальні збори громадян за місцем проживання;

  

-    колективні та індивідуальні звернення (петиції) жителів міста до органів і посадових
осіб міського самоврядування;

  

-    громадські слухання;

  

-    місцеві ініціативи;

  

-    участь у роботі органів  міського  самоврядування та робота на виборних посадах
міського самоврядування;

  

-    інші, не заборонені законом, форми.

  

Органами місцевого самоврядування є:

  

1. Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради - представницькі
органи місцевого самоврядування, які представляють відповідні сільські, селищні, міські
або внутрішньоміські (районні у місті) територіальні громади та здійснюють від їх імені та
в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені
Конституцією та законами України .

  

Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті ради визначається
відповідною радою самостійно в межах, визначених Законом України «Про вибори
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депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». При цьому Закон
передбачає, що він має становити в адміністративно-територіальних одиницях з
чисельністю населення:

  

до 3 тисяч - від 15 до 25 депутатів;

  

до 5 тисяч - від 20 до 30 депутатів;

  

до 20 тисяч - від 25 до 35 депутатів;

  

до 50 тисяч - від 30 до 45 депутатів

  

до 100 тисяч - від 35 до 50 депутатів;

  

до 250 тисяч - від 40 до 60 депутатів;

  

до 500 тисяч - від 50 до 75 депутатів;

  

до 1 мільйона - від 60 до 90 депутатів;

  

понад 1 мільйон - від 75 до 120 депутатів.

  

Вибори депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах рад є вільними і
відбуваються на основі гарантованого Конституцією та законами України загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за мажоритарною
виборчою системою відносної 
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більшості 
по ©дномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села,
селища, міста, району в місті.

  

Рада вважається правомочною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від
загального складу ради.

  

Строк повноважень сільських, селищних, міських, районних у містах рад - чотири роки. Ві
дповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 78) повноваження ради
можуть бути 
припинені достроково 
за рішенням місцевого референдуму або Верховної Ради України у випадках:

  

1)      якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції та законів України, прав і
свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих
рішень у відповідність із законом;

  

2)  якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законом,
або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

  

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені
Конституцією та законами України до їх відання. Закон «Про місцеве самоврядування в
Україні» (ст. 26) визначає виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад, яку
становлять питання, що можуть бути вирішені виключно на пленарних засіданнях
відповідної ради. До них, зокрема, відносяться питання:

  

1)       самоорганізації ради та формування її органів (затвердження регламенту ради;
утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу,
обрання голів комісій; утворення виконавчого комітету ради, визначення його
чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого
комітету та його розпуск; обрання за пропозицією сільського, селищного, міського
голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради; затвердження за пропозицією
сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; утворення за
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поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;
визначення відповідно до закону кількісного складу ради; затвердження плану роботи
ради та заслуховування звіту про його виконання);

  

2)   організації та функціонування системи місцевого самоврядування (прийняття
рішення про проведення місцевого референдуму; прийняття відповідно до законодавства
рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади,
місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови; прийняття рішень
про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями
органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних
та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення; прийняття рішення про дострокове
припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках,
передбачених законом; затвердження статуту територіальної громади);

  

3)   економічного і соціального розвитку території, бюджету, управління комунальною
власністю (затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань
місцевого самоврядування; затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;
затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; встановлення місцевих
податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом; утворення
позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про
ці кошти; затвердження звітів про використання   зазначених   коштів;   прийняття  
рішень   щодо випуску місцевих позик; прийняття рішень щодо отримання позик з інших
місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого
бюджету; прийнятгя рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по
місцевих податках і зборах; встановлення для підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки
прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; прийняття рішень щодо
відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм
приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають
приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права
комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом
порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності
майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі - продажу якого в
установленому порядку розірвано або визнано недійсним; про створення, ліквідацію,
реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної
власності відповідної територіальної громади; прийняття рішень про передачу іншим
органам окремих повноважень щодо управління майном, що належить до комунальної
власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов
їх здійснення; створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення
з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування
(утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень
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цих органів (служб); вирішення відповідно до законодавства питань про створення
підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними
інвестиціями; заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і
звільнення їх керівників; вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних
відносин; затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати
за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних
громад; вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне
використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого
дозволу; прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та
інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність,
пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; надання відповідно
до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів,
сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає
відповідну територію);

  

4) здійснення контрольних функцій (заслуховування звіту сільського, селищного, міського
голови про діяльність виконавчих органів ради; прийняття рішення про недовіру
сільському, селищному, міському голові; заслуховування звітів постійних комісій,
керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або
затверджує; заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними
доручень ради; розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; прийняття
рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку,
встановленому законом; скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають
Конституції чи законам Украї
 ни, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її
повноважень; прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень
сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених законом);

  

5) інші питання (заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і
звільнення їх керівників; прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до
асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про
вихід з них; створення від повідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів
відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних
інспекторів цієї міліції; заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ
про їх діяльність щодо охорони громадського поряд ку на відповідній території,
порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади
керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;   прийняття   рішень  
з   питань   адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених
законом; затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від
імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції; встановлення відповідно
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до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту,
забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в
громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом,
епідеміями,епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну
відповідальність; затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та
порядок використання символіки територіальної громади тощо).

  

Сільська, селищна, міська, районна у місті рада проводить свою роботу сесійно.

  

Сесію ради скликають пленарні засідання ради, а також засідання постійних комісій
ради. Сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської - відповідно сільським,
селищним, міським головою, а районної у місті - головою ради в міру необхідності, але не
менше одного разу на квартал. Сесія ради є правомочною, якщо в її
пленарному засіданні бере участь більше
половини депутатів 
від загального складу ради.

  

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішенн
я ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

  

Для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання,
здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету рада створює п
остійні комісії. 
Постійні комісії 
обираються 
радою з числа депутатів ради на строк її повноважень у складі 
голови і членів комісії. 
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій
визначаються відповідною радою ( в регламенті ради та Положенням про постійні
комісії, що затверджується радою).

  

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо
розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого
бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан
та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва,
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інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та
готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Вони також попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання,
затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих
питань.

  

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами,
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено комісіям у встановлений
ними строк.

  

Обласні та районні ради мають дещо іншу, ніж сільські, селищні, міські ради природу.
Вони не виступають представницькими органами обласних та районних громад,
Конституція України не визнає наявності таких громад і не розглядає населення області,
району як суб'єкти місцевого самоврядування, а обласні, районні ради конституюються
як органи місцевого самоврядування, що представляють спііьні
інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст 
у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а
також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

  

Загальний склад обласної, районної ради визначається відповідною радою самостійно в
межах, визначених Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських,
селищних та міських голів». При цьому Закон передбачає що загальний склад районної
ради визначається з урахуванням кількості територіальних громад
адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу району. Територіальні
громади в межах району повинні мати в районній раді рівну кількість депутатських
мандатів. При цьому у разі наявності у районі до 10 (включно) територіальних громад
кожна територіальна громада має бути представлена в районній раді не менш як 4
депутатами, від 11 ло 30 (включно) - 3 депутатами, понад 30 - 2 депутатами. В цілому
загальний склад районної ради не повинен перевищувати 120 депутатів

  

Відповідно загальний склад обласної ради визначається з урахуванням кількості районів,
міст обласного значення, що входять до складу області. Райони, міста обласного
значення повинні мати в обласній раді рівну кількість депутатських мандатів. При цьому
у разі наявності в області до 15 (включно) районів, міст обласного значення кожний
район, місто обласного значення має бути представлено в обласній раді не менш як 4
депутатами, від 16 до 30 (включно) - 3 депутатами, понад 30-2 депутатами. При цьому
загальний склад обласної ради не повинен перевищувати 200 депутатів.
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Вибори депутатів районної ради проводяться за мажоритарною виборчою системою
відносної більшості по багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються з
межами відповідних сіл, селищ, міст районного значення, які є
адміністративно-територіальними одиницями, що входять до складу цього району.

  

Вибори депутатів обласної ради проводяться за мажоритарною виборчою системою
відносної більшості по багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються
відповідно з межами районів та міст обласного значення, що входять до складу цієї
області.

  

Конституція України (ст. 143) до відання обласних, районних рад відносить:

  

-затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних
областей і районів та контроль за їх виконанням;

  

-  затвердження   районних   і   обласних  бюджетів,   які формуються з коштів
державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або
для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих
бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та
контроль за їх виконанням;

  

—   вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

  

Очолює обласну, районну раду її голова, який обирається відповідною радою з числа її
депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Повноваження
голови ради можуть бути припинені радою дост
роково, 
якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального
складу ради шляхом таємного голосування.
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Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький
мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на
громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у по-заробочий час),
займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

  

Обласна, районна рада може утворити президію (колегію) ради у складі голови ради,
його заступника, голів постійних комісій ради, уповноважених представників
депутатських груп і фракцій, яка є дорадчим органом ради. Президія (колегія) ради
попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається
внести на розгляд ради, вона може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

  

Обласна, районна рада не утворює власних виконавчих органів, а відповідні
повноваження делегуються нею обласній, районній державній адміністрації.

  

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення
діяльності ради, її органів, депутатів здійснює виконавчий апарат ради, який
утворюється відповідною радою. Він сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і
зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами
та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради за посадою
очолює голова відповідної ради.

  

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної
громади відповідно села добровільного об'єднання в одну територіальну громаду
жителів кількох сіл), селища, міста. Він здійснює три основні функції:

  

1) представляє територіальну громаду у відношеннях з іншими територіальними
громадами, органами державної влади, підприємствами, установами і організаці-ями.

  

2) головує на пленарних засіданнях відповідної ради;

  

3) очолює виконавчий комітет відповідної ради.
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Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні характеризується певним
дуалізмом (сільський селищний, міський голова - рада), що передбачає обрання
сільського, селищного, міського голови незалежним від ради шляхом, він обирається
відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого
права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному
Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів», і здійснює свої повноваження на постійній основі.

  

Згідно Закону вибори сільського, селищного, міського голови проводяться за
мажоритарною виборчою системою відносної більшості по єдиному одномандатному
виборчому округу, межі якого збігаються з межами села, селища, міста. При цьому
сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який
проживає на території відповідно села, селища, міста і на день виборів досяг 18 років.

  

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту
оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на
пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на
цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

  

Закон передбачає можливість дострокового припинення його повноважень у разі:

  

1)  його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним
повноважень голови;

  

2)  припинення його громадянства;

  

3)   набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

  

4)  порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою
(діяльністю), встановлених цим Законом;
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5)     визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що
помер;

  

6)   його смерті.

  

Крім того, якщо голова порушує Конституцію або закони України, права і свободи
громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень або в інших випадках,
його повноваження можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого
референдуму або за рішенням відповідної ради, 
прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів
від загального складу ради.

  

Відповідно до закону сільський, селищний, міський голова: забезпечує здійснення у
межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній
території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента
України та відповідних органів виконавчої влади; організовує в межах, визначених
законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; підписує рішення ради та її
виконавчого комітету; вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду
секретаря ради; вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний
склад виконавчого комітету відповідної ради; вносить на розгляд ради пропозиції щодо
структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; скликає сесії ради,
вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних
засіданнях ради; забезпечує підготовку до розгляду ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань
самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших
питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет
та звіти про їх виконання; призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів,
управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад; скликає
загальні збори громадян за місцем проживання; забезпечує виконання рішень місцевого
референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету; є розпорядником бюджетних,
позабюджетних цільових (утому числі валютних) коштів, використовує їх лише за
призначенням, визначеним радою; представляє територіальну громаду, раду та її
виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах
відповідно до законодавства; звертається до суду щодо визнання незаконними актів

 16 / 28



Розділ II  ПРАВОВІ ОСНОВИ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної
громади, а також повноваження ради та її органів; укладає від імені територіальної
громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з
питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної
ради; веде особистий прийом громадян; забезпечує на відповідній території додержання
законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; здійснює інші
повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони
не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її
виконавчих органів.

  

У межах своїх повноважень сільський, селищний, міський голова видає розпорядження.

  

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення)
рад - їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані
радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних,
міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з
питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

  

Виконавчий комітет ради утворюється відповідною радою на строк її повноважень у
складі відповідно сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради -голови
відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів
ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради
входить також за посадою секретар відповідної ради.

  

Очолює виконавчий комітет відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у
місті ради - голова відповідної ради. Після закінчення повноважень ради, сільського,
селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює
свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

  

Кількісний склад виконавчого комітету визначається самостійно відповідною радою, а
його персональний склад затверджується радою за пропозицією
сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - за пропозицією голови
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відповідної ради.

  

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради може розглядати і
вирішувати питання, віднесені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» до
відання виконавчих органів ради. Він, зокрема:

  

1)      попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і
культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти
рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

  

2)  координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади,
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної
територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

  

3)  має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь,
інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

  

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які скликаються
відповідно сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті ради), а в
разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником
сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(районної у місті ради - заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше
одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від
загального складу виконавчого комітету.

  

Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті
ради створюються радою у межах затверджених нею структури і штатів для здійснення
повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними
раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному,
міському голові, голові районної у місті ради. Керівники відділів, управлінь та інших
виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським,
селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках,
передбачених законом,- за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
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Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень 
між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами
ради та сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, наданих законом
виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

  

  

  

  

 

  

§ 3. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

  

Реальність місцевого самоврядування визначається в першу чергу матеріальними і
фінансовими ресурсами, якими розпоряджається територіальна громада та які в
сукупності становлять матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування.

  

Конституція України (ст. 142) до матеріальної і фінансової основи місцевого
самоврядування відносить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші
кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст,
районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні
районних і обласних рад.

  

Комунальна власність. Провідне місце в структурі матеріальної та фінансової основи
місцевого самоврядування займає комунальна власність. Поняття
комунальної власності вперше на законодавчому рівні було введено Законом України
«Про власність» від 7 лютого 1991 р. і на той час комунальна власність (або відповідно
до Закону - власність адміністративно-територіальних одиниць) розглядалася як
різновид державної власності (ст. 31 Закону). Конституція України 1996 року визначає
комунальну власність як самостійну форму власності, суб'єктами якої є 
територіальні 
громади села (кількох сіл у разі добровільного об 'єднання у 
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сільську громаду їх жителів), селища, міста, району в місті.

  

Від імені та в інтересах територіальних громад правомочності щодо володіння,
користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності можуть
здійснювати відповідні органи місцевого самоврядування.

  

До складу комунальної власності входить: рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих
бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в
тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частка в майні
підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, місцеві енергетичні системи,
громадський транспорт, системи зв'язку та інформації, заклади культури, освіти,
спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування, майно, передане у
комунальну власність іншими суб'єктами власності та будь-яке інше майно, рухомі та
нерухомі об'єкти, які за правом власності належать територіальним громадам, а також
кошти, отримані від відчуження об'єктів права комунальної власності.

  

Перелік об'єктів права комунальної власності територіальної громади визначає
відповідна сільська, селищна, міська рада.

  

Рухоме і нерухоме майно, інші об'єкти права комунальної власності громадського
користування, які мають важливе значення для життєзабезпечення села, селища, міста,
задоволення потреб територіальної громади та для збереження історико-культурних
об'єктів визначаються територіальною громадою як об'єкти виключного права комуналь
ної власності.

  

До об'єктів виключного права комунальної власності, зокрема, можуть бути віднесені:

  

землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи,
пасовища, сінокоси, набережні, парки, міські ліси, сквери, бульвари, кладовища, місця
знешкодження та утилізації відходів), а також землі, надані для розміщення будинків
органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
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землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення;

  

річки, водойми та їх береги;

  

кладовища;

  

пам'ятки історії та архітектури;

  

природні ландшафти та заповідники;

  

інші об'єкти, перелік яких встановлює територіальна громада або відповідна рада.

  

Об'єкти виключного права комунальної власності не можуть бути відчужені у будь-який
спосіб, а їх перелік встановлюється статутом територіальної громади.

  

Територіальні громади можуть мати спільну власність (сумісну або часткову) - об'єкти, що
задовольняють спільні потреби територіальних громад, об'єкти права комунальної
власності, а також кошти місцевих бюджетів, які за рішенням двох або кількох
територіальних громад, відповідних органів місцевого самоврядування об'єднуються на
договірних засадах для виконання спільних проектів або для спільного фінансування
(утримання) комунальних підприємств, установ та організацій.

  

Територіальна громада безпосередньо або через органи місцевого самоврядування воло
діє, користується і розпо
ряджається 
належним їй на основі права комунальної власності рухомим і нерухомим майном,
коштами та іншими об'єктами з метою забезпечення надання необхідних громадських
послуг. Так, відповідно до закону територіальна громада - власник комунального майна,
може здійснювати з об'єктами комунальної власності будь-які господарські операції,
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передавати їх у постійне або тимчасове користування фізичним та юридичним особам,
здавати в оренду, вносити як частку до статутного фонду підприємств та акціонерних
товариств, продавати, купувати, використовуаа-ти як заставу, приватизувати, визначати
в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів комунальної
власності, що приватизуються або передаються у користування та оренду тощо.

  

Органи місцевого самоврядування з метою забезпечення умов для надання громадських
послуг на належному рівні можуть продавати, купувати, резервувати земельні ділянки,
здавати їх в оренду, використовувати як заставу, передавати їх як внески до статутних
фондів (капіталів) акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю,
кооперативів, фінансово-кредитних установ та інших підприємств і організацій.

  

Виконавчі органи місцевого самоврядування у встановленому законом порядку
створюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, установи та
заклади, визначають цілі їх діяльності та організаційні форми; затверджують статути
створюваних ними підприємств, організацій та установ. Відповідно до закону вони
регулюють ціни та тарифи на продукцію і послуги створених підприємств,
взаємовідносини цих підприємств із відповідним бюджетом; встановлюють порядок
використання прибутку, контролю за ефективністю використання належного
підприємствам майна, веденням фінансово-господарської діяльності, призначають та
звільняють керівників таких підприємств, заслуховують звіти про їх діяльність;
делегують своїх представників до спостережних рад господарських товариств, частка
капіталу яких належить органам місцевого самоврядування.

  

Управління об'єктами права комунальної власності здійснюють виконавчі органи
місцевого самоврядування або інші уповноважені ними юридичні та фізичні особи.

  

Управління об'єктами права спільної власності територіальних громад здійснюють за
рішенням районних, обласних рад районні, обласні державні адміністрації.

  

Для управління об'єктами права спільної власності сільськими, селищними, міськими
радами можуть бути створені відповідні органи управління.

  

Право комунальної власності територіальної громади відповідно до ст. 13 Конституції
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України захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів.
Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і
передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної
громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком
випадків, передбачених законом.

  

Місцевий бюджет. Фінансові ресурси територіальної громади за своєю структурою
включають:

  

а) кошти місцевого бюджету;

  

б) позабюджетні кошти місцевого самоврядування;

  

в) кошти комунальних підприємств.

  

Місцеві бюджети розробляють, затверджують і виконують відповідні органи місцевого
самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення).

  

Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з
коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними
громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних
засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та
культурних програм.

  

Місцевий бюджет має дохідну та видаткову частини.

  

Доходи місцевих бюджетів мають бути достатніми для ефективного здійснення завдань
та функцій місцевого самоврядування та формуються, по-перше, за рахунок власних
джерел (місцеві податки і збори), що відповідає вимогам Європейської Хартії місцевого
самоврядування, ст. 9 якої прямо передбачає, що принаймні частина коштів місцевого
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самоврядування повинна надходити за рахунок місцевих зборів і податків.

  

По-друге, до доходів місцевих бюджетів зараховуються закріплені доходи, тобто
закріплені законом загальнодержавні податки, збори та інші обов'язкові платежі.

  

По-третє, до дохідної частини місцевих бюджетів можуть входити кошти з державного
бюджету, які передаються з метою надання фінансової підтримки місцевого
самоврядування з боку держави, яка гарантує органам місцевого самоврядування
дохідну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних
соціальних потреб. При цьому мінімальні розміри місцевих бюджетів мають визначатися
на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням
економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних територій, 
виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого законом. Фінансова
допомога місцевому самоврядуванню з боку держави може здійснюватися в формі 
дотації 
або 
субвенції.

  

Дотації - це кошти, які передаються до місцевого бюджету з державного бюджету у
випадках, коли коштів, що надходять з власних джерел та закріплених доходів
недостатньо для формування мінімального розміру місцевого бюджету. Використання
дотацій не має цільового призначення, вони виділяються державою на безвідплатній та
безповоротній основі.

  

Субвенції - це кошти, які виділяються з державного бюджету на певний строк для
фінансування конкретних програм з метою соціально-економічного вирівнювання
відповідних територій.

  

Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій, субвенцій,
розподіляються обласними радами між районними бюджетами і бюджетами міст
обласного значення у розмірах, необхідних для формування дохідних частин не нижче
мінімальних розмірів місцевих бюджетів, визначених законом, а також використовуються
для фінансування з обласного бюджету спільних проектів територіальних громад.
Кошти обласного бюджету, передані державою у вигляді дотацій, субвенцій
зараховуються до районних бюджетів і розподіляються районними радами між
місцевими бюджетами.
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По-четверте, до дохідної частини місцевого бюджету включаються кошти, необхідні для
фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування
повноважень органів виконавчої влади та виконан
ням рішень органів виконавчої влади.

  

Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи
самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають
напрями їх використання. Розмір і цільове спрямування видатків, які здійснюються
органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад визначаються
видатковою частиною місцевих бюджетів, яка включає видатки поточного бюджету
(спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок
бюджетних асигнувань) і видатки бюджету розвитку (спрямовуються на реалізацію
програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаних із
здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій
та інших видатків, пов'язаних з розширеним відтворенням).

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 4. Гарантії місцевого самоврядування

  

Здійснення місцевого самоврядування в Україні забезпечується системою гарантій, під
якими розуміють економічні, політичні та правові умови і засоби повної і ефективної
реалізації територіальними громадами, органами місцевого самоврядування завдань та
функцій місцевого самоврядування. Найважливіші правові гарантії місцевого
самоврядування отримали закріплення в Конституції України та Законі «Про місцеве
самоврядування в Україні».
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Гарантіями організаційної самостійності місцевого самоврядування є:

  

-    положення Конституції України про те, що органи місцевого самоврядування не
входять до єдиної системи органів державної влади (ст. 5), а служба в органах
місцевого самоврядування  виступає  самостійним   видом   публічної служби (ст. 38);

  

-    віднесення питань обрання органів місцевого самоврядування, обрання чи
призначення посадових осіб місцевого самоврядування до повноважень місцевого
самоврядування;

  

-    встановлена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 71) заборона
органам виконавчої влади та їх посадовим особам втручатися в законну діяльність
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати  питання, 
віднесені  Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами
повноважень та в інших випадках, передбачених законом;

  

-    встановлена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 21) заборона
обмежувати права територіальних громад на місцеве самоврядування за винятком умов
воєнного чи надзвичайного стану.

  

Гарантіями фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування є:

  

-встановлення Конституцією України (ст. 142) матеріальної і фінансової основи
місцевого самоврядування;

  

-  положення Конституції України щодо захисту законом права комунальної власності на
рівних умовах з правами власності інших суб'єктів (ст. 13);
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-закріплення обов'язків держави фінансувати здійснення окремих повноважень органів
виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування (ст. 143 Конституції
України) та компенсувати витрати органів місцевого самоврядування, що виникли
внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними
фінансовими ресурсами (ст. 67 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»);

  

-    передбачена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 61) заборона
втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих
бюджетів, за винятком випадків, передбачених законом;

  

-    передбачений Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 62) обов'язок
держави фінансово підтримувати місцеве самоврядування, брати участь у формуванні
доходів місцевих бюджетів, здійснювати контроль за законним, доцільним, економним,
ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком, гарантувати органам місцевого
самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на
рівні мінімальних соціальних потреб;

  

-передбачене Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. ст. 68-70) право
органів місцевого самоврядування мати позабюджетні кошти, встановлювати місцеві
податки і збори, випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери тощо.

  

Гарантіями захисту прав місцевого самоврядування є:

  

-  передбачені Конституцією України обов'язковість до виконання на відповідній території
актів органів місцевого самоврядування (ст. 144) та судовий порядок захисту права
місцевого самоврядування (ст. 145);

  

-передбачене Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 71) право органів та
посадових осіб місцевого самоврядування звертатися до суду щодо визнання
незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права
територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого
самоврядування;
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-    встановлена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 72) підзвітність і
підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам;

  

-    передбачена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 75)
відповідальність органів та посадових осіб місцевого  самоврядування перед
територіальними громадами.
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