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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ 
НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація: Наукова стаття присвячена дослідженню теоретичних 
та практичних питань нормотворчої діяльності органів місцевої влади 
в Україні. Розкрито сучасні наукові напрацювання, опрацьовано міжна-
родні та національні нормативно-правові акти, вивчено практичні аспекти 
діяльності органів місцевої влади в частині розробки, прийняття та реалі-
зації актів місцевої влади в Україні. На базі отриманих висновків та уза-
гальнень сформульовані пропозиції щодо вдосконалення національного 
законодавства та рекомендації практичного спрямування функціонування 
місцевих органів влади в процесі нормотворчої діяльності.

Обґрунтовано, що усі акти органів і посадових осіб місцевої влади 
є актами, що приймаються відповідними уповноваженими на те суб’єкта-
ми, у межах Конституції та законів України, у регламентованому поряд-
ку, мають чіткий алгоритм виконання.

До нормативно-правових актів місцевої влади віднесено: 1) статути 
територіальних громад; 2) оформлені у вигляді правових актів рішен-
ня, прийняті на місцевому референдумі, зборах громадян; 3) акти (рі-
шення) місцевих рад; 4) акти (рішення) виконавчих органів місцевих 
рад, 5) акти (розпорядження) сільського, селищного, міського голови; 
6) акти місцевих державних адміністрацій (розпорядження голови і на-
кази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міс-
цевих державних адміністрацій); 7) нормативно-правові договори.

Визначені стандарти до актів місцевої нормотворчості, зокрема щодо 
змісту, форми і процедури їх прийняття, є доцільним закріпити на зако-
нодавчому рівні, що підвищить рівень їх підготовки та відповідальності 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, сприятиме значу-
щості прийнятих ними правових актів в механізмі правового регулюван-
ня та забезпечить їх легітимність.

Доведено, що легітимність нормативно-правових актів органів місце-
вої влади означає визнання його та сприйняття жителями громад, усві-
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домлення правильності його змісту з погляду інтересів місцевих жителів 
та держави в цілому, переконаність у його відповідності та пропорцій-
ності потребам сьогодення.

Ключові слова: акти місцевої влади, нормотворча діяльність, при-
йняття, реалізація, місцеві ради, процедура, контроль. 
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Abstract: The scientific article is devoted to the research of theoretical 
and practical issues of normative activity of local authorities in Ukraine. 
Modern scientific developments are revealed, international and national 
normative legal acts are elaborated, practical aspects of the activity of 
local authorities in the development, adoption and implementation of 
local government acts in Ukraine are studied. On the basis of the obtained 
conclusions and generalizations, proposals for improvement of national 
legislation and recommendations for practical direction of the functioning of 
local authorities in the process of rulemaking are formulated.

It is substantiated that all acts of bodies and officials of local authorities 
are acts adopted by the respective authorized entities, within the limits of 
the Constitution and laws of Ukraine, in a regulated manner, having a clear 
algorithm of execution.

The local government regulations include: 1) statutes of territorial 
communities; 2) decisions made in the form of legal acts, adopted at a 
local referendum, citizens’ meetings; 3) acts (decisions) of local councils; 
4) acts (decisions) of executive bodies of local councils, 5) acts (orders) 
of village, settlement, city mayor; 6) acts of local state administrations 
(orders of the chairman and orders of heads of departments, departments and 
other structural subdivisions of local state administrations); 7) regulatory 
agreements.

It is advisable to set the standards for local norm-making acts, in par-
ticular the content, form and procedure of their adoption, at the legislative 
level, which will increase the level of their preparation and responsibility 
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of local self-government bodies and officials, promote the importance of the 
legal acts adopted by them in the mechanism of legal regulation and ensure 
their legitimacy.

It has been proved that legitimacy of regulations of local authorities 
means its recognition and perception by communities, awareness of its cor-
rect content in terms of interests of local residents and the state as a whole, 
conviction of its conformity and proportionality to the needs of today.

Keywords: acts of local government, rulemaking, adoption, 
implementation, local councils, procedure, control.

Постановка проблеми. В Укра-
їні чітко законодавчо не закріпле-
ні вимоги, яким мають відповіда-
ти акти місцевих органів влади, 
що зумовлює актуальність дослі-
дження цього питання. В науко-
вій спеціалізованій літературі не 
спостерігається єдиного підходу до 
їх розробки та реалізації. Методо-
логічні підходи є застарілими, які 
ще сформульовані на основі пану-
вання адміністративно-командної 
системи та жорсткого централізму, 
а тому потребують модернізації 
і приведення їх до визнаних на єв-
ропейському рівні основ. 

Спостерігається тенденція, коли 
науковці здебільшого роблять ак-
цент на питаннях дотримання кон-
ституційного принципу законності 
у сфері нормотворчої діяльності 
органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування, а також 
основним юридико-технічним засо-
бам підготовки нормативно-право-
вих актів.

При цьому сучасні реалії, зо-
крема, утвердження України в на-
прямку побудови демократичної, 
соціальної та правової держави, 
сприйняття нею гуманістичних 
цінностей, утвердження і забез-

печення основоположних прав та 
свобод людини і громадянина, ви-
магають оцінювати правові акти 
з точки зору їх відповідності не 
лише дотриманню букви закону, 
а й загальнолюдським цінностям, 
духу та розуму закону, щоб він 
відповідав очікуванням та бажан-
ням людей й одночасно враховував 
цінності моралі. Врахування цих 
вимог гарантуватиме легітимність 
нормативно-правових акти органів 
місцевої влади рад в очах жителів 
територіальної громади, що й за-
безпечить утвердження принципу 
верховенства права на місцевому 
рівні.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. У процесі напи-
сання статті було використано пра-
ці фахівців теорії держави та права, 
конституційного, муніципального 
й адміністративного права, зокре-
ма: О. Батанова, М. Баймурато-
ва, В. Барського, В. Борденюка,  
А. Колодія, В. Кравченка, О. Пе-
тришина, С. Серьогіної, О. Скрип-
нюка, В. Федоренка та ін. Разом 
з тим у наукових публікаціях оп-
рацювання питань, пов’язаних зі 
нормотворчою діяльністю органів 
місцевої влади на сучасному ета-



28

пі конституційного реформування, 
практичних аспектів такої діяль-
ності та обґрунтування шляхів її 
удосконалення досліджено не в до-
статній мірі. 

Метою статті є розкриття нор-
мотворчої діяльності органів місце-
вої влади в Україні, встановлення 
проблемних аспектів законодавчо-
го регулювання та практики здійс-
нення такої діяльності, а також 
вироблення пропозиції щодо удо-
сконалення як законодавчого ре-
гулювання так і практики функці-
онування органів місцевої влади як 
на первинному адміністративно-те-
риторіальному рівні (громади) так 
і вторинному (району, області).

Виклад основного матеріалу. 
Правова форма функціонування 
органів і посадових осіб місце-
вої публічної влади складається 
з однорідних правових дій, які 
сукупно утворюють певний про-
цес, що має конкретні стадії. При 
цьому, залежно від характеру дій 
з нормами права вбачається мож-
ливим виділити такі правові форми 
функціонування місцевої публічної 
влади: нормотворчу, правозасто-
совну, установчу, інтерпретацій-
ну, контрольну, правоохоронну. 
Розкриваючи нормотворчу форму 
функціонування місцевої публічної 
влади, слід зауважити, що змістом 
цієї форми є сукупність дій і про-
цедур щодо створення, зміни й ска-
сування нормативних приписів.

Підтримуємо позицію Борде-
нюка В., що основною правовою 
формою діяльності органів держа-
ви у здійсненні її завдань і функ-
цій є правовий акт, який можна 
визначити як письмовий документ, 

прийнятий (виданий) від імені дер-
жави уповноваженим державним 
органом з дотриманням визначеної 
законом процедури та у відповідній 
формі, має обов’язковий характер 
і спрямований на регулювання су-
спільних відносин або на вирішен-
ня конкретних питань державного 
і суспільного життя [1 , с. 485].

Ми розглядаємо акти місце-
вої публічної влади як сукупність 
актів органів і посадових осіб міс-
цевих органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 
Досліджуючи акти місцевої публіч-
ної влади, варто насамперед при-
вернути увагу до ст. 144 Консти-
туції України, яка передбачає, що 
органи місцевого самоврядування 
в межах повноважень, визначених 
законом, приймають рішення, які 
є обов’язковими до виконання на 
відповідній території [2]. З огляду 
на ст. 59 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» від 
21 травня 1997 року [3] ради в ме-
жах своїх повноважень приймають 
нормативні та інші акти у формі 
рішень, виконавчий комітет сіль-
ської, селищної, міської, районної 
у місті (у разі її створення) ради 
також приймає рішення. Згідно з п. 
20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 року, видання 
розпоряджень у межах своїх по-
вноважень законодавець відносить 
саме до повноважень сільського, 
селищного, міського голови. Також 
ч. 8 ст. 59 цього закону визначає, 
що сільський, селищний, міський 
голова, голова районної у місті, ра-
йонної, обласної ради в межах своїх 
повноважень видає розпорядження. 
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Уведена відповідно до змін у зако-
нодавстві 2015 року така посадова 
особа місцевого самоврядування, як 
староста, який визнається членом 
виконавчого комітету ради об’єд-
наної територіальної громади за 
посадою, з аналізу норм названого 
закону, самостійних актів видавати 
не уповноважений. Це ж стосується 
і секретаря місцевих рад.

У свою чергу, ст. 6 Закону 
України «Про місцеві державні ад-
міністрації» від 9 квітня 1999 року 
[4] передбачає, що, на виконан-
ня Конституції України, законів 
України, актів Президента Украї-
ни, актів Кабінету Міністрів Укра-
їни, міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади, які 
відповідно до закону забезпечують 
нормативно-правове регулювання 
власних і делегованих повнова-
жень, голова місцевої державної 
адміністрації в межах своїх повно-
важень видає розпорядження, а ке-
рівники структурних підрозділів – 
накази. Законодавець наголошує, 
що зазначені вище розпорядження 
прийняті в межах їхньої компетен-
ції, є обов’язковими для виконання 
на відповідній території всіма орга-
нами, підприємствами, установами 
та організаціями, посадовими осо-
бами та громадянами.

Підзаконність муніципальних 
актів пов’язана не тільки з від-
повідністю вимогам закону, а й 
з обов’язком органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування ке-
руватися у своїй діяльності актами 
органів державної влади та управ-
ління, оскільки, відповідно до ст. 
24 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21 

травня 1997 року, органи місцево-
го самоврядування та їх посадові 
особи діють лише на підставі, у ме-
жах повноважень та у спосіб, пе-
редбачений Конституцією України 
та законами України, і керуються 
у своїй діяльності Конституцією 
України та законами України, ак-
тами Президента України, Кабі-
нету Міністрів України, а в Авто-
номній Республіці Крим – також 
нормативно-правовими актами Вер-
ховної Ради і Ради Міністрів Авто-
номної Республіки Крим, прийня-
тими у межах їхньої компетенції. 
Проте це не означає, що норматив-
ні акти місцевого самоврядування 
знаходяться на найнижчому щаблі 
в ієрархічній системі українського 
законодавства, оскільки особливос-
ті їх правової системи дозволяють 
виокремити для них певне місце 
всередині системи підзаконних ак-
тів [5, с. 102].

Щодо класифікації актів місце-
вої публічної влади, то за суб’єк-
том прийняття їх можна поділити 
на акти місцевих органів державної 
виконавчої влади та муніципальні 
акти; за способом прийняття – на 
правові акти органів і посадових 
осіб місцевої публічної влади; пу-
блічні договори; рішення місцевих 
референдумів. Усі акти органів 
і посадових осіб місцевої публічної 
влади є актами, що приймаються 
відповідними уповноваженими на 
те суб’єктами, у межах Конституції 
та законів України, у регламенто-
ваному порядку, мають чіткий ал-
горитм виконання. 

Ознакою легітимності норма-
тивно-правових актів місцевих рад 
є в першу чергу їх відповідність 
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положенням Конституції України. 
І це цілком очевидно, адже Кон-
ституція України є центром, осно-
вою всієї правової системи Укра-
їни. Верховенство Конституції 
в системі нормативно-правових ак-
тів та пряма дія її норм закріплена 
в ч. 3 ст. 8 Конституції України. 
Найвища юридична сила проявля-
ється в тому, що її норми мають: 
а) пріоритет перед нормами зако-
нів і підзаконних нормативно-пра-
вових актів; б) закони та інші нор-
мативно-правові акти приймаються 
на основі положень Конституції 
України.

З метою забезпечення законно-
сті у нормотворчій сфері Консти-
туцією України зокрема визнача-
ються: коло суб’єктів, що наділені 
правом видавати нормативно-пра-
вові акти в державі; форми нор-
мативно-правових актів, в яких ці 
органи здійснюють правове регу-
лювання; межі повноважень орга-
нів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, виключно 
в яких вони можуть здійснювати 
нормотворчу діяльність [6, с. 50].

Основний Закон містить ряд 
вимог, дотримуючись яких місцеві 
ради здатні забезпечити конститу-
ційність прийнятих нормативно-пра-
вових актів та втілення в життя 
принципу верховенства права. 

З огляду на це, норматив-
но-правові акти місцевих рад по-
винні за змістом не суперечити 
нормам Конституції та відповідати 
закріпленим в Основному Зако-
ні принципам, цілям, завданням 
тощо. Мета нормативно-правового 
акту та засоби її досягнення мають 
бути конституційними, тобто здат-

ними реально забезпечити можли-
ву і необхідну поведінку суб’єктів 
суспільних відносин. При цьому 
неконституційним є акт, який пе-
редбачає у процесі досягнення 
мети зайві чи суттєві обмеження 
або їх загрозу щодо прав і свобод 
суб’єктів правовідносин. Також 
місцеві ради мають дотримуватися 
конституційних повноважень при 
здійсненні нормотворчої діяльності 
та процесуально-процедурного по-
рядку прийняття нормативно-пра-
вових актів.

Звернення до юридичної на-
укової літератури переконує, 
що в ній активно досліджуються 
проблеми забезпечення законно-
сті нормативно-правових актів на 
етапі їх прийняття та дії. Теоре-
тичні напрацювання з цих питань 
дозволяють визначити розроблені 
вченими-юристами основні вимо-
ги законності, які пред’являються 
до нормативно-правових актів ор-
ганів державної влади та місцево-
го самоврядування, зокрема, на 
думку академіка В.В. Копєйчико-
ва це: 1) прийняття уповноваже-
ним органом певного виду актів; 
2) з питань, що належать до його 
компетенції; 3) законність змісту 
акта; 4) прийняття акта в законних 
цілях; 5) дотримання встановле-
ного порядку прийняття і форми 
акта [7, с. 86].

Можна виокремити таку ознаку 
актів місцевої влади, як їх обов’яз-
ковість, на яку, зокрема, указує 
зміст ст. 73 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 року, проголо-
шуючи, що місцеві органи виконав-
чої влади, підприємства, установи 
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та організації, а також громадяни 
несуть встановлену законом відпо-
відальність за невиконання рішень 
органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування, прийнятих у ме-
жах наданих їм повноважень [3]. 
Також, на обов’язковість виконан-
ня розпоряджень голів місцевих 
державних адміністрацій, прийня-
тих у межах їхньої компетенції на 
відповідній території всіма органа-
ми, підприємствами, установами та 
організаціями, посадовими особами 
та громадянами вказує ч. 2 ст. 6 
Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» від 9 квітня 
1999 року [4].

У юридичній науці простежу-
ється виокремлення властивостей 
нормативних актів місцевого са-
моврядування, якими вони від-
різняються від нормативних актів 
органів держави. Серед них виді-
ляють мету прийняття; сферу дії; 
ієрархічність; особливу процедуру 
прийняття та скасування. Основ-
ною відмінністю автори визнача-
ють саме особливість природи актів 
місцевого самоврядування та об’єк-
та, на який вони спрямовані, – пи-
тання місцевого значення. Можна 
стверджувати, що метою прийняття 
місцевими радами нормативних ак-
тів у формі рішень є вирішення пи-
тань місцевого життя. При цьому 
під питаннями місцевого значення 
слід розуміти питання безпосеред-
нього забезпечення життєдіяльнос-
ті мешканців села, селища, міста, 
вирішення яких здійснюється тери-
торіальною громадою чи органами 
місцевого самоврядування та зачі-
пає інтереси кожного громадянина 
[8, с. 5; 9; 10; 11].

Аналізуючи правотворчу прак-
тику органів та посадових осіб міс-
цевої влади, їх акти, залежно від їх 
змістовного наповнення, можна по-
ділити на нормативно-правові; пер-
сональні; організаційні; роз’ясню-
вально-рекомендаційні. 

У системі актів місцевої пу-
блічної влади виділяють норматив-
но-правові договори, які доцільно 
використовувати як більш опера-
тивні форми взаємодії місцевих 
органів публічної влади із цілого 
ряду поточних питань [12, с. 99]. 
Так, відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеві державні адміні-
страції» від 9 квітня 1999 року, 
для здійснення спільних програм 
місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування 
можуть укладати договори, спільно 
створювати органи та організації. 
Договір виконує функцію ефектив-
ного засобу саморегуляції відносин 
партнерів у системі місцевої пу-
блічної влади.

Відповідні норми Конституції 
України та Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 року свідчать 
про підзаконний характер актів 
місцевих рад, з приводу чого Бор-
денюк В. слушно зазначає, що на 
підзаконну природу нормативних 
актів місцевого самоврядування, 
у тому числі й нормативних актів 
місцевих рад, указують не лише 
положення Конституції Украї-
ни, згідно з якими місцеве само-
врядування має здійснюватися на 
підставі та на виконання законів 
України, а й численні застережен-
ня положень Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 року на зразок 
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«відповідно до закону», «відповід-
но до чинного законодавства», «у 
випадках, передбачених законом», 
«у порядку і межах, визначених 
законом» [1, с. 496].

І конституційність, і законність 
рішень місцевих рад мають викли-
кати сумнів, якщо вони прийняті 
радою з порушенням рамок власної 
компетенції. Органи місцевого са-
моврядування повинні діяти в ме-
жах наданих їм повноважень. Межі 
повноважень представницьких ор-
ганів місцевого самоврядування 
визначені в Конституції України та 
законодавчих актах, вони окреслю-
ють їх зміст та обсяг. Реалізуючи 
нормотворчі повноваження, місцеві 
ради повинні спиратися тільки на 
компетенційні права та обов’язки 
та використовувати у своїй діяль-
ності ті засоби, форми, прийоми, 
що передбачені законодавством.

Вимога дотримуватися компе-
тенції при прийнятті норматив-
но-правових актів передбачає, що 
акт видається лише з питань, що 
відносяться до предмету відання 
місцевої ради, та не порушує те-
риторіальних меж діяльності цього 
органу [7, с. 86].

У той же час слід пам’ятати, 
що Конституція України та Закон 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» не виключають 
можливості наділення органів міс-
цевого самоврядування повнова-
женнями органів виконавчої влади. 
У такому випадку зміст норматив-
но-правових актів місцевих рад, 
прийнятих з делегованих повно-
важень, має відповідати вимогам 
правових актів органів виконавчої 
влади, у тому числі й відповідно 
обласних, районних місцевих дер-

жавних адміністрацій та розпоря-
джень їх голів.

Разом з тим, зважаючи на визна-
чену законодавством систему міс-
цевого самоврядування, необхідно 
враховувати, що юридичні норми, 
створювані представницькими ор-
ганами місцевого самоврядування, 
не можуть суперечити юридичним 
нормам, які встановленим терито-
ріальною громадою, оскільки те-
риторіальна громада є первинним 
суб’єктом системи місцевого само-
врядування, а рішення місцевих 
референдумів мають вищий ступінь 
обов’язковості на відповідній тери-
торії. Рішення місцевої ради також 
повинні відповідати статуту відпо-
відної територіальної громади. 

Місцевий референдум може 
бути використаний як дійсний акт 
прямого народовладдя для вирі-
шення питання місцевого значення, 
хоча є непоодинокі випадки вико-
ристання референдуму для мані-
пуляцій і спекуляцій громадською 
думкою, для легалізації через ре-
ферендум певних антидемократич-
них речей. У процесі роботи над 
законодавством про референдум 
усі процедури мають бути виписа-
ні досить чітко і детально, щоб не 
допустити маніпуляцій волевияв-
лення громади на місцевому рефе-
рендумі.

Важливо зазначити, що в Укра-
їні з 1991 року по 2012 рік відбу-
лося понад 160 місцевих референ-
думів, із них 102 – у селах. За 
статистикою, більшість місцевих 
референдумів була ініційована ор-
ганами місцевого самоврядування 
на вимогу саме закону, для вирі-
шення питань виключно місцевим 
референдумом, тобто іншим чином 
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ці рішення не можна було ухвали-
ти [13]. Уважаємо, що на законо-
давчому рівні має бути виписаний 
перелік питань, які можуть бути 
винесені на місцевий референдум. 
Окрім того, як показує європей-
ська практика, у більшості країн 
передбачено проведення не імпера-
тивних, а консультативних рефе-
рендумів. Саме політична культура 
місцевої публічної влади має бути 
такою, щоб до результатів таких 
референдумів прислухалися під 
час прийняття рішень. 

Отже, приходимо до висновку, 
що при прийнятті нормативно-право-
вих актів місцеві ради мають додер-
жуватися ієрархічної субординації 
нормативних актів правової системи 
держави в цілому та внутрішньої єд-
ності і погодженості правових норм 
актів органів та посадових осіб міс-
цевого самоврядування. 

Норми нормативно-правових ак-
тів місцевих рад мають бути належ-
ним чином обґрунтованими. З огля-
ду на це прийняті рішення мають 
обов’язково містити обґрунтування 
мети своєї появи, яке має формува-
тися в рамках законодавства Украї-
ни та на виконання норм, що ними 
передбачені. Нормативно-правовий 
акт місцевої ради буде законним 
у тому випадку, коли цілі його при-
йняття не суперечитимуть чинному 
законодавству України та відобра-
жатимуть інтереси місцевих жителів. 

Офіційний характер норматив-
но-правових актів місцевих рад 
обумовлює необхідність їх оформ-
лення у чітко визначеній, заздале-
гідь уніфікованій формі, відобра-
ження в них певних обов’язкових 
структурних елементів (реквізи-

тів), які свідчать про характер до-
кумента і його юридичну силу.

Для забезпечення юридичної 
чіткості нормативно-правових ак-
тів необхідно дотримуватися пра-
вил правотворчої техніки. У на-
уковій літературі сформульовані 
основні, найбільш загальні прин-
ципи (вимоги), котрі покладають-
ся в основу роботи над зовнішньою 
формою нормопроектів. На думку  
В. Ковальського та І. Козінцева 
вони можуть бути такими: 1) точ-
ність і визначеність юридичної 
форми; 2) ясність і доступність 
мови для адресатів акта; 3) спеці-
алізація та повнота правового регу-
лювання; 4) конкретність правово-
го регулювання; 5) використання 
стереотипного термінарію, який 
є апробованим в правотворчій ді-
яльності; 6) оптимальна місткість, 
компактність нормопроектних фор-
мул; 7) системність та збалансо-
ваність нормотворчості; 8) уніфі-
кація форми і структури проектів 
нормативних актів [14, с. 35-40]. 

Точне і неухильне додержання 
місцевими радами наведених вимог 
щодо нормопроектування в їх сукуп-
ності дозволить приймати норматив-
но-правові акти коректні з техніч-
ної точки зору, що свідчитиме про 
належну юридичну культуру з їх 
оформлення. У свою чергу висока 
якість нормативних актів створює 
необхідні умови для їх подальшої 
реалізації, забезпечує ефективність 
дії норм. Визначені стандарти до ак-
тів місцевої нормотворчості, зокрема 
щодо змісту, форми і процедури їх 
прийняття, є доцільним закріпити на 
законодавчому рівні, що підвищить 
рівень їх підготовки та відповідаль-
ності органів та посадових осіб місце-
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вого самоврядування, сприятиме зна-
чущості прийнятих ними правових 
актів в механізмі правового регулю-
вання та забезпечить їх легітимність.

В науковій літературі легіти-
мність рішень пов’язують насам-
перед з їх справедливістю. І це 
цілком слушно, адже попри те, що 
ідея законності є основою демокра-
тії, легітимність – справедливість 
рішень – це важливий чинник їх 
позитивного сприйняття й вико-
нання. На єдність права і спра-
ведливості неодноразово вказував 
Конституційний Суд України. На 
його думку, викладену в рішенні 
від 2 листопада 2004 року № 15-
рп/2004 у справі про призначення 
судом більш м’якого покарання, 
справедливість – одна з основних 
засад права; вона є вирішальною 
у визначенні його як регулятора 
суспільних відносин, одним із за-
гальнолюдських вимірів права.

Правозастосувальна діяльність 
органів і посадових осіб місцево-
го самоврядування має певні осо-
бливості, які відрізняють її від 
застосування права іншими ком-
петентними владними суб’єктами. 
По-перше, однією з особливос-
тей такої діяльності є те, що вона 
здійснюється специфічними суб’єк-
тами – органами й посадовими 
особами місцевої публічної влади. 
По-друге, правозастосувальна ді-
яльність цих компетентних владних 
суб’єктів має не державно-влад-
ний, а публічно-владний характер. 
По-третє, основною метою право-
застосувальної діяльності органів 
і посадових осіб місцевої публічної 
влади є вирішення питань місцево-
го значення. Тому ці суб’єкти наді-
ляються владними повноваження-

ми як власними (самоврядними), 
так й делегованими щодо розгляду 
конкретних справ місцевого життя 
й прийняття щодо них індивідуаль-
них персонально-визначених влад-
них рішень. По-четверте, правове 
регулювання правозастосувальної 
діяльності органів і посадових 
осіб місцевої публічної влади ви-
значається національним законо-
давством. По-п’яте, специфічними 
є правозастосувальні рішення (ін-
дивідуальні акти), які приймають-
ся органами й посадовими особами 
місцевої публічної влади, а також 
порядок прийняття таких рішень.

Особливої уваги потребує питан-
ням скасування актів органів місце-
вої публічної влади, що має базува-
тися на певних підставах, у зв’язку 
з тим, що нормативно регламентова-
ний порядок розробки та прийняття 
актів місцевої публічної влади пе-
редбачає досить кропітку та поетап-
ну роботу, включаючи в усіх орга-
нах обов’язкову правову експертизу. 
Якщо акт є нормативним і підлягає 
державній реєстрації, за його закон-
ність відповідає також орган юсти-
ції, який здійснив реєстрацію. 

П. 1 ч. 2 ст. 17 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України 
від 6 липня 2005 року визначає, 
що юрисдикцією адміністратив-
них судів в Україні є, у тому чис-
лі, спори фізичних чи юридичних 
осіб із суб’єктом владних повно-
важень щодо оскарження його рі-
шень (нормативно-правових актів 
чи правових актів індивідуальної 
дії), дій або бездіяльності [15]. Це 
положення, з одного боку, є гаран-
тією забезпечення захисту прав лю-
дей від незаконних рішень, у тому 
числі й місцевих органів публічної 
влади, а з іншого – є елементом 
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правозастосовчого процесу у сфері 
реалізації, включаючи місцеву пу-
блічну владу [16, с. 38]. 

Зокрема, саме судовий поря-
док визнання незаконними актів, 
у тому числі місцевої публічної 
влади, є відображенням реаліза-
ції демократичних принципів, не-
допущення зосередження влади 
в одному органі, або зловживань 
повноваженнями, оскільки наді-
лення якогось органу, імовірні-
ше виконавчої влади, скасовувати 
акти нижчих органів, або акти ор-
ганів місцевого самоврядування, на 
практиці може призвести лише до 
необ’єктивного, не в інтересах гро-
мадян, прийняття відповідних рі-
шень. Судовий процес, відповідно 
до його правової природи, зобов’я-
зує сторони змагатися, наводити 
аргументи та докази, надає право 
відповідному органу відстояти пра-
вомірність своєї позиції, а також 
наділений важелями у випадку ви-
явлених порушень закону застосо-
вувати певні заходи притягнення 
винних осіб до відповідальності.

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Практика 
країн Європейського Союзу дово-
дить, що у більшості країн перед-
бачено проведення не імператив-
них, а консультативних місцевих 
референдумів. Саме політична 
культура місцевої публічної влади 
має бути такою, щоб до результатів 
таких референдумів прислухалися 
під час прийняття рішень. 

Обґрунтовано, що при прийнят-
ті нормативно-правових актів міс-
цеві ради мають додержуватися 
ієрархічної субординації норматив-
них актів правової системи держа-
ви в цілому та внутрішньої єдності 
і погодженості правових норм актів 

органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

Легітимність нормативно-пра-
вових актів органів місцевої влади 
означає визнання його та сприйнят-
тя жителями громад, усвідомлення 
правильності його змісту з погля-
ду інтересів місцевих жителів та 
держави в цілому, переконаність 
у його відповідності та пропорцій-
ності потребам сьогодення. З ог-
ляду на це, лише справедливі та 
доцільні за змістом, конституційні 
й законні за формою норматив-
но-правові акти органів місцевої 
влади можуть бути легітимними 
і такими, що відповідають вимогам 
правової держави. 

Ураховуючи вищевикладене, 
до нормативно-правових актів міс-
цевої публічної влади можна від-
нести: 1) статути територіальних 
громад; 2) оформлені у вигля-
ді правових актів рішення, при-
йняті на місцевому референдумі  
(з 28 листопада 2012 року прове-
дення місцевих референдумів не-
можливе у зв’язку із втратою чин-
ності закону «Про всеукраїнський 
та місцеві референдуми» від 3 лип-
ня 1991 року), зборах громадян; 
3) акти (рішення) місцевих рад; 
4) акти (рішення) виконавчих ор-
ганів місцевих рад, 5) акти (розпо-
рядження) сільського, селищного, 
міського голови; 6) акти місцевих 
державних адміністрацій (розпо-
рядження голови і накази керів-
ників управлінь, відділів та інших 
структурних підрозділів місцевих 
державних адміністрацій); 7) нор-
мативно-правові договори.

Усі зазначені акти органів і поса-
дових осіб місцевої публічної влади 
мають відповідати таким вимогам: 
законності, як за формою, так і за 



36

змістом; бути прийнятими в межах 
компетенції відповідного органу 
місцевої публічної влади; підлягати 
державній реєстрації у випадках, 
визначених законодавством; публі-
куватися (оприлюднюватися); не 
суперечити актам органів державної 
влади та місцевого самоврядування.

Саме судовий порядок визнан-
ня незаконними актів, у тому числі 
місцевої публічної влади, є відобра-
женням реалізації демократичних 
основ, недопущення зосередження 
влади в одному органі, або зловжи-
вань повноваженнями, оскільки на-
ділення якогось органу, імовірніше 
виконавчої влади, скасовувати акти 
нижчих органів, або акти органів 
місцевого самоврядування, на прак-
тиці може призвести лише до не-
об’єктивного, не в інтересах грома-
дян, прийняття відповідних рішень. 

За своєю правовою природою 
акти місцевої публічної влади є під-
законними нормативно-правовими 
актами та, відповідно до принципів 
побудови та функціонування пра-
вової системи України, вони нале-
жать до єдиної системи норматив-
но-правових актів в Україні.
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