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В С Т У П Н Е  С Л О В О

Децентралізація – це вибір, ініціатива,  
здатність і відповідальність.

Серед комплексу реформ, перед необхідністю проведення 
яких стоїть сьогоднішня Україна, децентралізацію публічної 
влади без перебільшення можна назвати реформою № 1. Без 
повноцінного і потужного місцевого самоврядування немож-
ливо побудувати сильну державу. Саме надмірна централізація 
була чи не найважливішою причиною тих проблем, які дово-
диться долати Україні після Революції гідності.

Міжнародний і зокрема європейський досвід переконливо 
показує, що дієва децентралізована система територіальної 
організації публічної влади та управління є невід’ємною складо-
вою сучасної демократичної, правової держави. Інституційною 
основою такої системи є спроможне місцеве самоврядування та 
збалансований регіо нальний розвиток. 

На нашому шляху децентралізації та реформування міс-
цевого самоврядування ключовим орієнтиром є Європейська 
Хартія місцевого самоврядування. Ті зміни, які сьогодні впрова-
джуються, передбачають реалізацію принципів субсидіарності, 
повсюдності місцевого самоврядування, фінансової самодос-
татності, широкого застосування механізмів демократії. Перед 
нами стоїть завдання приведення місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади у відповідність до європей-
ських стандартів і виконання взятих державою міжнародних 
зобов’язань у цій сфері.

Принагідно варто згадати, що Україна має і власні давні 
традиції самоврядування. Так, ст. 5 Конституції УНР від  
29 квітня 1918 р. надавала українським «землям, волостям і гро-
мадам права широкого самоврядування, додержуючи принципу 
децентралізації». Спираючись на власні традиції та міжнарод-
ний досвід, нам необхідно пройти шлях конституційно-правової 



ВСТУПНЕ СЛОВО

модернізації усіх сфер суспільних відносин, зокрема децентра-
лізації публічної влади.

Верховна Рада України, як законодавчий орган держав-
ної влади, здійснює функції не лише загальнонаціо нального 
форуму з обговорення, узгодження та визначення моделі децен-
тралізації публічної влади й управління, а й центру міжпарла-
ментської співпраці із запровадження європейського досвіду 
проведення відповідних реформ. Парламент України співпра-
цює з парламентами країн Ради Європи, проте особлива увага 
приділяється вивченню досвіду законодавчого забезпечення 
реформи місцевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади тих країн, які за політичними, економічними, право-
вими, географічними, демографічними, соціальними, культур-
ними та іншими умовами близькі до українських реалій. Поряд 
із цим, на особливу увагу заслуговує практика європейських 
країн із традиційними децентралізованими системами. Такий 
підхід покладено в основу формування пропонованого науково-
практичного видання.

Підготовлена Інститутом законодавства Верховної Ради 
України збірка міжнародних документів та актів націо нального 
законодавства «старих» і «нових» країн Європейського Союзу, 
а також держав – кандидатів на членство в ЄС, включає матері-
али, які є концептуально-правовою основою та правовими орі-
єнтирами в ході вирішення завдань з децентралізації влади. Ця 
збірка містить також законодавчі форми успішно проведених 
реформ на націо нальному рівні.

Наведений у виданні нормативний матеріал, який сто-
сується досвіду європейських країн у сфері законодавчого 
супроводу децентралізації влади, може стати методологічним і 
прик ладним підґрунтям для законотворчої діяльності, а також 
узагальнень і висновків щодо подальшого застосування прин-
ципів децентралізації з метою створення її ефективної моделі 
в Україні.

Голова Верховної Ради України
В. Б. Гройсман
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Р о з д і л  1

АКТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

1.1. Концептуальні засади процесів  
децентралізації в Європі

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(Страсбург, 15 жовтня 1985 року)

European Charter of Local Self-Government
(Strasbourg, 15 October 1985)

ПРЕАМБУЛА
Держави – члени Ради Європи, які підписали цю Хартію,
враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого 

єднання між її членами для збереження та втілення в життя іде-
алів і принципів, які є їхнім спільним надбанням,

вважаючи, що одним з методів досягнення цієї мети є укла-
дання угод в адміністративній сфері,

враховуючи, що органи місцевого самоврядування є однією з 
головних підвалин будь-якого демократичного режиму,

враховуючи, що право громадян на участь в управлінні дер-
жавними справами є одним із демократичних принципів, які 
поділяють всі держави – члени Ради Європи,

вважаючи, що це право найбільш безпосередньо може здій-
снюватися саме на місцевому рівні,

переконані в тому, що існування органів місцевого само вря-
ду вання, наділених реальними повноваженнями, може забез-
печити ефективне і близьке до громадянина управління,

усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого самовря ду-
вання в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову 
Європи на принципах демократії і децентралізації влади,



13

1.1. Концептуальні засади процесів децентралізації в Європі

стверджуючи, що із цього випливає необхідність існування 
органів місцевого самоврядування, які мають створені на демо-
кратичній основі органи, уповноважені приймати рішення, і 
широку автономію щодо своїх повноважень, шляхи і засоби 
здійснення цих повноважень, а також ресурси, необхідні для 
їх виконання,

домовились про таке:
Стаття 1

Сторони зобов’язуються вважати для себе обов’язковими,  
у порядку та обсязі, передбачених у статті 12 цієї Хартії, нижче-
наведені статті.

ЧАСТИНА I

Стаття 2
Конституційна та правова основа  

місцевого самоврядування
Принцип місцевого самоврядування визнається в націо-

нальному законодавстві та, у міру можливості, в конституції.

Стаття 3
Концепція місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність 
органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати 
регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, 
під власну відповідальність, в інте ресах місцевого населення.

2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких 
вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рів-
ного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм 
виконавчі органи. Це положення жодним чином не заважає вико-
ристанню зборів громадян, референдумів або будь-якої іншої 
форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом.

Стаття 4
Сфера компетенції місцевого самоврядування

1. Головні повноваження і функції органів місцевого само-
врядування визначаються конституцією або законом. Однак це 
положення не перешкоджає наділенню органів місцевого само-
врядування повноваженнями і функціями для спеціальних 
цілей відповідно до закону.
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2. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають 
повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилу-
чене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене 
жодному іншому органу.

3. Публічні повноваження, як правило, здійснюються пере-
важно тими органами публічної влади, які мають найтісніший 
контакт з громадянином. Наділяючи тими чи іншими повно ва-
женнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер 
завдання, а також вимоги досягнення ефективності та  економії.

4. Повноваження, якими наділяються органи місцевого само-
врядування, як правило, мають бути повними і виключними. Вони 
не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним 
або регіо нальним органом, якщо це не передбачене законом.

5. Якщо повноваження делегуються органам місцевого само-
врядування центральним чи регіо нальним органом, органи міс-
цевого самоврядування у міру можливості мають право присто-
совувати свою діяльність до місцевих умов.

6. У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх 
питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого само-
вря ду вання, з останніми мають проводитися консультації, у 
міру можливості своєчасно і належним чином.

Стаття 5
Охорона територіальних кордонів органів  

місцевого самоврядування
Зміни територіальних кордонів органів місцевого само-

вряду вання не можуть здійснюватися без попереднього з’ясу-
вання думки відповідних місцевих громад, можливо шляхом 
проведення референдуму, якщо це дозволяється законом.

Стаття 6
Відповідні адміністративні структури і ресурси  

для виконання органами місцевого самоврядування  
своїх завдань

1. Без шкоди для більш загальних законодавчих положень 
органи місцевого самоврядування повинні мати можливість 
визначати свої власні внутрішні адміністративні структури 
з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення 
ефективного управління.
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2. Умови служби найманих працівників органів місцевого 
самоврядування повинні дозволяти добір висококваліфікова-
ного персоналу з урахуванням особистих якостей та компетент-
ності; для цього забезпечуються належні можливості професій-
ної підготовки, винагороди та просування по службі.

Стаття 7
Умови, за яких виконуються повноваження  

на місцевому рівні
1. Умови діяльності місцевих обраних представників по-

винні забезпечувати вільне виконання ними своїх функцій.
2. Вони повинні передбачати відповідне фінансове відшко-

дування витрат, що виникають при відповідній діяльності, а 
також, у разі необхідності, відшкодування втрачених доходів 
або винагороди за виконану роботу і відповідний захист соці-
ального забезпечення.

3. Будь-які функції та діяльність, несумісні з мандатом міс-
цевого обраного представника, визначаються законом або осно-
воположними правовими принципами.

Стаття 8
Адміністративний нагляд за діяльністю органів  

місцевого самоврядування
1. Будь-який адміністративний нагляд за органами міс-

цевого самоврядування може здійснюватися тільки згідно з 
про цедурами та у випадках, передбачених конституцією або 
 законом.

2. Будь-який адміністративний нагляд за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування, як правило, має на меті тільки 
забезпечення дотримання закону та конституційних принци-
пів. Однак вищі інстанції можуть здійснювати адміністратив-
ний нагляд за належністю виконання завдань, доручених орга-
нам місцевого самоврядування.

3. Адміністративний нагляд за органами місцевого самовря-
дування здійснюється таким чином, щоб забезпечити домір-
ність заходів контролюючого органу важливості інте ресів, які 
він має намір охороняти.
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Стаття 9
Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування
1. Органи місцевого самоврядування мають право в рамках 

націо нальної економічної політики на власні адекватні фінан-
сові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в 
межах своїх повноважень.

2. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самовряду-
вання відповідає повноваженням, передбаченим конституцією 
або законом.

3. Принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування формується за рахунок місцевих податків та 
зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати 
в межах закону.

4. Фінансові системи, які складають підґрунтя ресурсів орга-
нів місцевого самоврядування, мають достатньо диверсифіко-
ваний і гнучкий характер і повинні забезпечувати можливість 
приводити наявні ресурси, наскільки це практично можливо, 
у відповідність до реального зростання вартості виконуваних 
ними завдань.

5. Захист більш слабких у фінансовому відношенні органів 
місцевого самоврядування передбачає запровадження про  цедур 
бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів з метою 
подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел 
фінансування і фінансового тягаря, який вони повинні нести. 
Такі про цедури або заходи не повинні звужувати свободу дій 
органів місцевого самоврядування в межах власної відповідаль-
ності.

6. З органами місцевого самоврядування повинні належним 
чином проводитися консультації про порядок передачі їм пере-
розподілених ресурсів.

7. У міру можливості, дотації органам місцевого самовря-
дування призначаються не для фінансування конкретних про-
ектів. Надання дотацій не скасовує основоположну свободу 
органів місцевого самоврядування проводити свою політику в 
межах власної компетенції.

8. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу 
органи місцевого самоврядування мають доступ до націо-
нального ринку капіталу в межах закону.
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Стаття 10
Право органів місцевого самоврядування  

на свободу асоціації
1. Органи місцевого самоврядування мають право, здійсню-

ючи свої повноваження, співробітничати та в межах закону 
створювати консорціуми з іншими органами місцевого само-
врядування для виконання завдань, що становлять спільний 
інте рес.

2. Право органів місцевого самоврядування бути членом 
асоціації з метою захисту і заохочення їхніх спільних інте ресів, 
а також бути членом міжнародної асоціації органів місцевого 
самоврядування визнається кожною державою.

3. Органи місцевого самоврядування мають право на умовах, 
які можуть бути передбачені законом, співробітничати з орга-
нами місцевого самоврядування інших держав.

Стаття 11
Правовий захист місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування мають право викорис-
товувати засоби правового захисту для забезпечення віль-
ного здійснення своїх повноважень і поважання принципів 
місцевого самоврядування, які втілені в конституції чи націо-
нальному законодавстві.

ЧАСТИНА II
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 12
Зобов’язання

1. Кожна Сторона зобов’язується вважати для себе 
обов’язковими принаймні двадцять пунктів частини I цієї 
Хартії, з яких принаймні десять пунктів мають належати до 
пунктів, які наведені нижче:

– стаття 2,
– пункти 1 і 2 статті 3,
– пункти 1, 2 і 4 статті 4,
– стаття 5,
– пункт 1 статті 7,
– пункт 2 статті 8,
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– пункти 1, 2 і 3 статті 9,
– пункт 1 статті 10,
– стаття 11.
2. Кожна Договірна Держава під час здачі на зберігання 

своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про приєд-
нання чи затвердження повідомляє Генеральному секретарю 
Ради Європи, які пункти вона визначила відповідно до поло-
жень пункту 1 цієї статті.

3. Будь-яка Сторона в подальшому в будь-який час може 
повідомити Генерального секретаря про те, що вона вважає для 
себе обов’язковими будь-які пункти цієї Хартії, які вона ще не 
прийняла згідно з положеннями пункту 1 цієї статті. Такі взяті 
в подальшому зобов’язання вважаються складовою частиною 
ратифікації, прийняття чи затвердження Стороною, яка надси-
лає таке повідом лення, і набирають такої ж чинності з першого 
дня місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду 
від дати отримання повідом лення Генеральним секретарем.

Стаття 13
Органи, до яких застосовується Хартія

Принципи місцевого самоврядування, що містяться в 
цій Хартії, застосовуються до всіх категорій органів місце-
вого самоврядування, існуючих в межах території відповід-
ної Сторони. Однак кожна Сторона під час здачі на зберігання 
своєї ратифікаційної грамоти або документа про приєднання 
чи затвердження може визначити категорії місцевих або регіо-
нальних органів самоврядування, якими вона має намір обмеж-
ити сферу застосування цієї Хартії або які вона має намір вилу-
чити з неї. Вона може також включити у сферу застосування 
цієї Хартії інші категорії місцевих або регіо нальних органів 
самоврядування шляхом подання в подальшому відповідного 
повідом лення Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 14
Надання інформації

Кожна Сторона надсилає Генеральному секретарю Ради 
Європи всю відповідну інформацію, що стосується законодав-
чих положень або інших заходів, вжитих нею з метою дотри-
мання положень цієї Хартії.
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ЧАСТИНА III

Стаття 15
Підписання, ратифікація та набрання чинності

1. Цю Хартію відкрито для підписання державами – членами 
Ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю чи затвер-
дженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття 
чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секре-
тарю Ради Європи.

2. Ця Хартія набирає чинності в перший день місяця, що 
настає після закінчення тримісячного строку з дати, на яку 
чотири держави – члени Ради Європи висловили свою згоду 
про обов’язковість для них цієї Хартії відповідно до положень 
попереднього пункту.

3. Стосовно будь-якої держави, яка висловлюватиме свою 
згоду на обов’язковість для неї цієї Хартії після набрання нею 
чинності, Хартія набирає чинності в перший день місяця, що 
настає після закінчення тримісячного строку з дати здачі на 
зберігання ратифікаційної грамоти або документа про при-
йняття чи затвердження.

Стаття 16
Територіальне застосування

1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на збері-
гання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прий-
няття, затвердження чи приєднання може визначити територію 
(території), до якої застосовуватиметься ця Хартія.

2. Будь-яка держава може в подальшому в будь-який час 
заявою на ім’я Генерального секретаря Ради Європи поширити 
дію цієї Хартії на будь-яку іншу територію, визначену в цій 
заяві. Щодо такої території Хартія набирає чинності в перший 
день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду 
від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попере-
дніх пунктів, може стосовно будь-якої території, визначеної 
в цій заяві, бути відкликана шляхом надіслання відповідного 
повідом лення на ім’я Генерального секретаря. Відкликання 
набирає чинності в перший день місяця, що настає після закін-
чення шестимісячного строку з дати отримання такого повідом-
лення Генеральним секретарем.
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Стаття 17
Денонсація

1. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Хартію в будь-
який час після закінчення п’ятирічного строку з дати, на яку 
Хартія набрала для неї чинності. Відповідне повідом лення над-
силається Генеральному секретарю Ради Європи за шість міся-
ців до дати денонсації Хартії. Така денонсація не завдає шкоди 
чинності Хартії для інших Сторін, якщо їхня кількість протя-
гом всього часу становить не менше чотирьох Сторін.

2. Будь-яка Сторона може відповідно до положень попере-
днього пункту денонсувати будь-який прийнятий нею пункт 
частини I Хартії, якщо ця Сторона продовжує вважати для себе 
обов’язковими ту кількість і категорію пунктів, які визначені в 
пункті 1 статті 12. Будь-яка Сторона, яка після денонсації того 
чи іншого пункту більше не відповідає вимогам пункту 1 статті 
12, вважається такою, що денонсувала також і Хартію.

Стаття 18
Повідом лення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам – 
членам Ради Європи про:

a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти чи 

будь-якого документа про прийняття чи затвердження;
c) будь-яку дату набрання чинності цією Хартією відповідно 

до статті 15;
d) будь-яке повідом лення, отримане на виконання положень 

пунктів 2 і 3 статті 12;
e) будь-яке повідом лення, отримане на виконання положень 

статті 13;
f) будь-яку іншу дію, будь-яке повідом лення або опові-

щення, які стосуються цієї Хартії.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним 

чином на те уповноважені представники підписали цю Хартію.
Вчинено у Страсбурзі 15 жовтня 1985 року англійською і 

французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автен-
тичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві 
Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає 
засвідчені копії цієї Хартії кожній державі – члену Ради Європи.
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РЕГІОНАЛІЗМ В ЄВРОПІ

(прийнята Асамблеєю європейських регіонів  
4 грудня 1996 року)

Declaration on Regionalism in Europe
(adopted by the Assembly of European Regions  

on 4th December 1996)

ПРЕАМБУЛА
Асамблея європейських регіонів (АЄР) на своєму засіданні, 

що відбулося в м. Базелі 4 грудня 1996 р.:
1. Беручи до уваги, що АЄР представляє майже 300 європей-

ських регіонів, які відрізняються за розміром та адміністратив-
ним і політичним устроєм, та з населенням близько 400 міль-
йонів;

2. Беручи до уваги, що регіони мають різний статус, який 
обумовлюється їх історією, культурою, конституційними прин-
ципами та характером територіальної організації кожної дер-
жави. Поважаючи існуючі відмінності, ця спільна Декларація 
висловлює прагнення регіонів до подальшої регіоналізації 
в інституційних межах своїх держав, що мають федеративну, 
децентралізовану або автономну структуру. Цей текст не може 
тлумачитися як зобов’язання регіонів перед будь-якою з цих 
структур; 

3. Беручи до уваги, що регіони є невід’ємними та незамін-
ними елементами європейського розвитку та інтеграції;

4. Розуміючи, що регіони мають різне походження та функ-
ції, деякі історично базуються на відмінностях спільнот, 
етнічних груп або навіть націй, а інші утворені як адміністра-
тивні райони, що здійснюють повноваження, делеговані їм 
Державою;

5. Беручи до уваги важливість процесу інтеграції та регіона-
лізації в Європі;
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6. Визначаючи, що саме через історичні, мовні, культурні, 
соціальні, економічні та географічні умови люди все більше і 
більше ототожнюють себе зі своїми регіонами, різноманіття 
яких є невичерпним багатством; 

7. Беручи до уваги, що Держави із стійкими регіо нальними 
політичними структурами, тобто такими, що мають власну 
законодавчу владу і власні фінанси, можуть оптимально вирі-
шувати власні економічні та соціальні проблеми;

8. Беручи також до уваги, що регіо нальні реалії виправдо-
вують участь регіонів у роботі державних органів та в акціях 
міжнародного рівня; 

9. Усвідомлюючи, що регіони в межах законодавства своїх 
країн є невід’ємною складовою частиною демократії, децентра-
лізації і самовизначення шляхом залучення людей до усвідом-
лення своєї спільності та розширення можливостей їх участі у 
громадському житті;

10. Розуміючи, що регіони і їх населення мають необмежені 
можливості для здійснення та подальшого розвитку взаємо-
вигідної політичної, економічної та культурної співпраці між 
ними;

11. Визначаючи величезний потенціал політичної, соці-
альної, економічної та культурної співпраці між європей-
ськими регіонами, а також важливість такої співпраці на націо-
нальному, транскордонному та міжнародному рівнях для 
розвитку об’єднаної і згуртованої Європи та для впровадження 
знання та розуміння цієї діяльності серед широкого загалу;

12. Беручи до уваги, що участь регіонів у процесі прийняття 
рішень в європейських інститутах відповідно до принципу суб-
сидіарності робить діяльність Європейського Союзу більш від-
критою для громадян;

13. Беручи до уваги відповідні положення проекту Євро-
пей ського Союзу щодо «Європейської хартії регіо наль-
ного самоврядування» (1996 р.) та «Хартії про регіоналізм» 
Європейського Парламенту (1988 р.);

14. Маючи впевненість у важливості цієї Декларації, яка 
відображає політичну волю регіонів та прагнення, які вони 
бажають втілити в Європі, та поважаючи різноманітність у під-
ходах до вирішення проблем, що виникають;

ухвалила таку Декларацію:
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Стаття 1
Регіон: визначення та поняття

1. Регіон – це територіальне утворення, сформоване у зако-
нодавчому порядку на рівні, що є безпосередньо нижчим після 
загальнодержавного, та наділене політичним самоврядуванням.

2. Регіон визнається націо нальною конституцією або зако-
ном, які гарантують його автономію, самобутність, владні 
повноваження та організаційний устрій.

3. Регіон має власну конституцію, статут автономії або 
інший закон, який є частиною загальнодержавної правової 
системи на найвищому рівні і встановлює, якнайменше, його 
владні повноваження та устрій. Статус регіону може бути змі-
неним лише за узгодженням з регіоном. 

В одній державі можуть існувати регіони з різним статусом 
відповідно до їх історичних, політичних, соціальних та культур-
них особливостей.

4. Регіон є виразом певної політичної самобутності, яка може 
набувати різних політичних форм, що відображають демократичну 
волю кожного регіону набувати таку форму політичної організації, 
якій він віддає перевагу. Регіон формує і фінансує свою адміні-
страцію та встановлює свою представницьку символіку.

Стаття 2
Інституціо нальна організація

1. Регіон має повний юридичний статус.
2. Базовий устрій регіону включає представницьку асамб-

лею та виконавчий орган. Їх організація є виключним правом 
регіону. 

3. Члени представницької асамблеї обираються прямим і 
таємним голосуванням на підставі рівного та загального вибор-
чого права. Асамблеї можуть бути надані законодавчі повнова-
ження, що обмежуються місцевим законодавством.

4. Виконавчий орган є політично підзвітним представниць-
кій асамблеї, умови та про цедура підзвітності встановлюються 
місцевим законодавством.

5. Члени представницької асамблеї і виконавчого органу 
непідконтрольні органам центральної влади, оскільки це зава-
жатиме вільному виконанню ними своїх функцій.
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Стаття 3
Повноваження

1. Розподіл повноважень між державою та регіонами вста-
новлюється націо нальною конституцією або законодавством 
відповідно до принципів політичної децентралізації та субси-
діарності. Згідно з цими принципами функції мають здійснюва-
тися на рівні, максимально наближеному до громадян.

2. Виконання націо нального законодавства, безпосередньо 
чи шляхом делегування, є, як загальне правило, відповідаль-
ністю регіону.

3. Регіон відповідає за здійснення усіх функцій, що пере-
важно відносяться до регіо нального відання.

4. Якщо держава має децентралізоване управління на регіо-
нальному рівні, щоб уникнути дублювання, вона переводить 
службовий персонал та передає фінансові ресурси відповідним 
регіо нальним органам.

5. Регіони здійснюють передані їм повноваження на інди-
відуальній основі. У разі необхідності регіони однієї держави 
домовляються про узгодження своїх дій, що здійснюються у 
сфері їх спеціальної компетенції. При цьому вони виробляють 
необхідні для цього про цедури.

6. Рішення або дії держави, що стосуються повноважень або 
інте ресів регіонів, особливо дії, що впливають на фінансовий 
стан або на місцеві органи влади, чи рішення, що впливають на 
законодавчі повноваження регіонів, не можуть бути прийняті 
без попередньої згоди цих регіонів.

Стаття 4 
Фінансування

1. Регіон має фінансову автономію, достатні ресурси для 
повного здійснення своїх повноважень. Управління здійсню-
ється за принципами економності, продуктивності, ефектив-
ного використання ресурсів, надання послуг громадянам і від-
критості бюджетних рішень.

2. Основні принципи управління громадськими фінан-
сами та розподілу прибутків, а також основні дії держави щодо 
керування регіо нальним бюджетом мають бути закріплені у 
націо нальній конституції або законодавстві. Регіони також 
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відіграють вирішальну роль у формуванні законодавства з 
фінансових питань на націо нальному рівні.

Стаття 5 
Фінансові ресурси регіону

1. Фінансові ресурси регіону переважно складаються з 
податків, які частково чи повністю передаються державою, а 
також місцевих податків. 

2. Регіон отримує кошти, які необхідні для здійснення його 
функцій. Для цього він отримує частку загальнодержавних 
податкових надходжень. Цих коштів має бути достатньо і вони 
концентруються у вигляді невеликої кількості основних дже-
рел прибутків від збору податків для забезпечення стабільного 
 регіо нального управління бюджетом, що дає можливість здій-
снювати  економічну політику, яка спрямована на стійкий роз-
виток регіону.

3. Відповідно до націо нального законодавства регіон має 
право збирати власні податки і визначати джерела податкових 
надходжень. Для цього регіон встановлює критерії отримання 
податків, мита та зборів. У випадках, коли це дозволено націо-
нальним законодавством, регіон може встановлювати місцеві 
надбавки до державних податків.

4. Якщо y розподілі податкових надходжень беруть участь 
кілька суб’єктів влади, розмір та про цедура цього розподілу 
визначаються законодавством. Основні державні фінансові 
асигнування є пріоритетними відносно місцевих асигнувань, які 
мають регулюватися лише певними державними критеріями.

5. Якщо регіон не має права на збір податків, він бере участь 
у створенні відповідних органів та розробці механізму отри-
мання податків. Він також бере участь у формуванні складу та 
про цедури відповідних судів. 

6. У межах, встановлених законодавством, регіон може знахо-
дити кредити для інвестицій. Обмеження та про цедура  моніторингу 
законності кредитів встановлюються законодавством.

Стаття 6 
Міжрегіо нальне фінансове зрівняння

1. Принцип солідарності веде до існування націо нальних 
систем фінансового зрівняння. Мета та про цедура фінансового 
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зрівняння встановлюються націо нальною конституцією або 
законодавством. Розрахунок має здійснюватися з урахуванням 
неоднаковості фінансового навантаження на регіони на підставі 
об’єктивних критеріїв. Проте фінансове зрівняння не повинно 
підштовхувати ці регіони до обов’язкового внесення зрівняль-
них платежів на противагу відповідному використанню джерел 
податкових ресурсів, які є у їх розпорядженні. Під час підра-
хунку зрівняльних платежів необхідно також брати до уваги 
потреби муніципальних властей. Зрівняння є формою передачі 
коштів від держави до регіонів та між регіонами.

2. Принцип солідарності має також впроваджуватися у ЄС 
для зниження міжрегіо нальної нерівності і досягнення соціаль-
ного та економічного згуртування в Європі. Одним із засобів для 
досягнення цієї мети є структурний фонд Європейського Союзу.

Стаття 7
Участь на загальнодержавному рівні

1. Регіони відіграють відповідну роль у законодавчих орга-
нах держави.

2. Держава в межах своїх повноважень координує участь регіо-
нальних інститутів у процесі прийняття рішень на державному 
рівні, якщо ці рішення впливають на повноваження регіонів.

3. Регіони беруть участь у створенні судових органів, відпові-
дальних за вирішення спірних питань щодо розподілу повнова-
жень між державою та регіонами. Спори між регіонами та держа-
вою мають вирішуватися у судовому порядку або за допомогою 
арбітражу.

Стаття 8
Держава та регіони

1. Відносини між державою і регіонами та між регіонами 
ґрунтуються на принципах взаємоповаги, співробітництва та 
солідарності. Регіони і держава мають сприяти взаємному спів-
робітництву та утримуватися від дій, що спричиняють шкоду 
або обмежують здійснення повноважень на інших рівнях.

2. Там, де це існує, державний контроль щодо регіонів має 
регулюватися націо нальною конституцією, або, якщо в консти-
туції немає таких положень, відповідним законодавством. 
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3. Регіонам має бути надано право підписувати договори або 
угоди з іншими регіонами в межах однієї держави.

4. Як загальний принцип, адміністративні повноваження 
здійснюються регіонами і, лише у виключних обставинах, дер-
жавою.

Стаття 9 
Регіони та місцеві органи влади

1. Здійснюючи делеговані їм повноваження, регіони та міс-
цеві органи влади співпрацюють на ґрунті взаємодовіри та від-
повідно до принципу субсидіарності. Регіони та місцеві органи 
влади мають вживати усіх необхідних заходів для сприяння 
взаємній співпраці, з урахуванням контролю, який регіони 
можуть здійснювати щодо місцевих органів влади. 

2. Необхідно консультуватися з місцевими органами влади, 
якщо на регіо нальному рівні здійснюються заходи, що стосу-
ються сфери компетенції або інте ресів місцевих органів влади.

Стаття 10 
Регіони та міжнародні відносини

1. Регіони мають можливість діяти на міжнародному рівні. 
Вони можуть укладати договори, угоди або протоколи, які є 
міжнародними за характером, і узгоджувати ці питання з цен-
тральним урядом, якщо цього вимагає націо нальне законодав-
ство.

2. З метою реалізації спільних проектів регіони здійснюють 
міжрегіо нальне внутрішнє та транскордонне співробітництво 
на двосторонньому та багатосторонньому рівні.

3. Регіони мають право самостійно або спільно з іншими 
регіонами засновувати свої представництва в інших державах 
або у відповідних міжнародних організаціях.

4. На доповнення до параграфу 1 цієї Статті, регіони беруть 
участь у міжнародній діяльності своєї держави відповідно до 
внутрішнього законодавства, або у випадках, коли торкаються 
їх повноважень або життєво важливих інте ресів.

5. Перед укладанням міжнародного договору, що стосу-
ється їх інте ресів, регіони мають консультуватися з державою. 
Якщо підписується договір, який стосується повноважень регі-
онів, вони беруть участь у підготовці та укладанні договору. 
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Аналогічна про цедура встановлюється і при підписанні вну-
трішніх договорів між державою та регіонами. Договори вико-
нуються згідно з розподілом повноважень між державою та 
регіонами.

Стаття 11
Регіони та прикордонне співробітництво

1. Регіони, що мають спільні кордони, здійснюють прикор-
донне співробітництво згідно з внутрішнім законодавством та 
міжнародним правом.

2. З метою розвитку співробітництва між собою регіони 
мають право у межах своїх повноважень та з урахуванням 
націо нального законодавства і міжнародних договорів між дер-
жавами укладати угоди про прикордонне співробітництво.

3. У правових межах кожної держави регіони мають право 
утворювати спільні дорадчі або виконавчі органи.

4. Діяльність цих органів регламентується про цедурою від-
повідних судів так само, як і діяльність регіо нальних органів.

Стаття 12
Регіони та Європейський Союз

1. Європейський Союз визнає регіони держав-членів та 
регіо нальні асоціації активними учасниками своєї політики. 
Він має орган, що складається з представників регіонів, який 
бере участь у прийнятті рішень, що стосуються регіонів. Члени 
цього органу висуваються регіонами. 

2. Регіони можуть мати представництва в організаціях 
Європейського Союзу. Такі представництва можуть створюва-
тись спільно кількома регіонами. Європейський Союз та його 
держави-члени визнають відповідний статус цих представництв.

3. Регіони в межах своїх повноважень або у випадках, коли 
це стосується їх інте ресів, беруть участь у визначенні позиції, 
якої дотримуються їх держави в інституціях Співтовариства.

4. Якщо питання стосується виключної відповідальності 
регіону або його безпосередніх інте ресів, держава не може 
займати позицію, що відрізняється від регіо нальної, за винят-
ком тих випадків, коли внутрішнє законодавство вимагає цього 
в інте ресах єдності держави.
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5. Регіони в межах своїх повноважень імплементують зако-
нодавство Співтовариства.

6. Регіони в межах своїх повноважень отримують допомогу 
з фондів Співтовариства.

Для цього регіони встановлюють зв’язок з Європейським 
Союзом без посередництва держави.

7. Регіони можуть брати участь в угодах, що призначені 
для поліпшення політики Співтовариства. Органи правосуддя 
мають спостерігати за імплементацією регіонами законодав-
ства Співтовариства. Держава та регіони взаємно інформу-
ють одне одного про діяльність з імплементації законодавства 
Співтовариства та його програм.

8. Регіони мають право звертатися до Європейського Суду, 
якщо діяльність інституцій Співтовариства зачіпає повнова-
ження або інте реси регіонів.

9. Законодавство щодо виборів до Європейського Парламенту 
включає регіо нальні виборчі округи держав, що мають децентра-
лізований політичний або адміністративний устрій.

10. Має бути створено механізм здійснення контактів між 
Європейським Парламентом та регіо нальними парламентами, в 
межах їх компетенції, як інституціями, які безпосередньо пред-
ставляють волю громадян.

Стаття 13
Заключні положення

1. Ухвалюючи цю Декларацію, Асамблея європейських регі-
онів (АЄР) прагне до розвитку та посилення регіоналізму в 
Європі. У світлі великого різноманіття ситуацій у регіонах та 
їх прагнень цей документ, який не є юридично обов’язковим, 
має стати для деяких регіонів посібником, що містить основні 
положення та завдання регіоналізму.

2. АЄР та її члени застосовують такі підходи до націо нальних 
урядів, інституцій Європейського Союзу та інших європейських 
органів, які є необхідними для досягнення мети цього документу.

3. Декларація також підкреслює, що регіон є найбільш вдалою 
організацією для вирішення регіо нальних проблем у відповідній 
та незалежній формі. Європейські держави мають в межах можли-
вого сприяти тому, щоб регіонам були передані повноваження та 
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фінансові ресурси, які необхідні для їх існування, вносячи у разі 
необхідності поправки до міжнародного законодавства.

4. АЄР та її члени також розвивають європейське міжрегіо-
нальне співробітництво на всіх рівнях та допомагають процесу 
регіоналізації, вносячи відповідні поправки до конституції або 
конституційного закону, і цим сприяють утворенню найбільш 
слушних форм регіо нальної структури.

5. Прикордонне співробітництво зміцнює та консолідує регі-
оналізм.

Розвиток регіо нальних особливостей, які ґрунтуються на 
прикордонному співробітництві, сприяє політичній та соціаль-
ній стабільності.

6. Створення Комітету регіонів у структурі органів 
Європейського Союзу та Конгресу місцевих і регіо нальних 
влад Європи – у структурі органів Ради Європи є великим 
кроком на шляху до регіоналізації в Європі. Довгостроковою 
метою має стати створення «Європи регіонів» як третього рівня 
врядування; це дозволить Комітету регіонів отримати статус 
дійсної регіо нальної палати.

7. АЄР та її члени підтримують асоціації місцевих органів 
влади. Їх центральною метою, однак, залишається розвиток 
справжньої регіо нальної самобутності. 

8. АЄР слідкуватиме за прогресом в європейських державах 
у досягненні цілей, встановлених цією Декларацією.

ДОДАТОК до частини 1 статті 3
Приклади повноважень, що існують у регіонів:
– регіо нальна економічна політика,
– регіо нальне планування, будівництво і житлова політика,
– телекомунікації та транспортна інфраструктура,
– енергетика та довкілля,
– сільське господарство та рибальство,
– освіта на усіх рівнях, університети та науково-дослід-

ницька робота,
– культура та засоби масової інформації,
– охорона здоров’я,
– туризм, відпочинок та спорт,
– поліція та громадський порядок.
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ГЕЛЬСІНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ  
РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(прийнята на Конференції міністрів держав – членів Ради Європи, 
відповідальних за місцеве та регіо нальне врядування,  

28 червня 2002 року)

Helsinki Declaration on Regional Self-Government
(adopted by the Conference of European Ministers Responsible  

for Local and Regional Government, 28 June 2002)

МІНІСТРИ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ РАДИ ЄВРОПИ, ВІД-
ПОВІДАЛЬНІ ЗА МІСЦЕВЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ ВРЯДУ-
ВАННЯ, ЯКІ ЗІБРАЛИСЯ 27 – 28 ЧЕРВНЯ 2002 РОКУ В 
М. ГЕЛЬСІНКІ НА 13-Й СЕСІЇ СВОЄЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

маючи можливість протягом першої робочої сесії за темою 
«Регіо нальне самоврядування та субсидіарність – європейські 
моделі та принципи» плідно обмінятися досвідом та думками 
щодо регіо нального самоврядування, регіоналізації, децентра-
лізації та імплементації принципу субсидіарності;

здійснивши протягом другої робочої сесії за темою «Регіо-
нальне самоврядування та субсидіарність – детальний розгляд 
текстів, підготовлених Європейським комітетом з питань міс-
цевої та регіо нальної демократії (CDLR)» обмін думками щодо 
зазначених текстів;

розглянувши звернення Комітету міністрів щодо вислов-
лення у світлі завершених напрацювань думки про характер 
документа, який буде прийнятий Радою Європи з питань, що 
стосуються регіо нального самоврядування;

у той час, як у багатьох державах – членах Ради Європи від-
бувається процес або реформування або впровадження регіо-
нального самоврядування;

у зв’язку з існуванням великої різноманітності моделей і 
форм регіо нального самоврядування в Європі, що випливають з 
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різних конституційних традицій і соціально-економічних, куль-
турних та географічних умов, характерних для кожної держави;

оскільки, як продемонструвала робота, проведена CDLR, 
можливо розробити набір основних понять і принципів, які є 
загальними для всіх моделей регіо нального самоврядування;

УРОЧИСТО ЗАЯВЛЯЮТЬ, ЩО:
1. дієва демократія є основою для миру, стабільності, про-

цвітання і розвитку;
2. підвищення децентралізації і передача влади в Європі за 

останні десятиліття сприяли зміцненню демократії, як у держа-
вах із давніми демократичними традиціями, так і в нових демо-
кратіях;

3. процес децентралізації та передачі повноважень відобра-
жає загальне переконання у тому, що економічне зростання, 
стійке відновлення, якість публічних послуг та повна демокра-
тична участь можуть бути більш ефективними, якщо урядові 
установи не є надто централізованими;

4. вирішення питання про створення органів регіо нальної 
влади є справою кожної держави, і справді не в усіх державах 
вони існують;

5. Рада Європи відіграє важливу роль у сприянні та під-
тримці ефективної демократії серед усіх її держав-членів, як на 
націо нальному, так і наднаціо нальному рівні;

6. Рада Європи пропонує європейським урядам привіле-
йоване місце зустрічі для вирішення питань місцевого і регіо-
нального самоврядування та їх участі у діалозі європейського 
рівня з обраними представниками органів місцевої і регіо-
нальної влади, які об’єднані в форматі Конгресу місцевих і 
регіо нальних влад Європи (КМРВЄ);

7. статутна мета Ради Європи – «досягнення більшого 
єднання між її членами для збереження та втілення в життя 
ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням» – успішно 
впроваджується шляхом встановлення загальних стандартів у 
сферах її компетенції, які включають в себе демократичне вря-
дування;

8. Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифі-
кована 37 державами-членами, здійснила значний позитивний 
вплив на розвиток місцевого самоврядування та демократії в 
Європі;
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9. регіо нальне самоврядування, де воно існує, є частиною 
демократичного врядування, і тому такі органи регіо нальної 
влади повинні відповідати мінімальним стандартам демокра-
тичного контексту і бути наділеними правовими повноважен-
нями та мати здатність, в межах конституції і права, брати на 
себе відповідальність регулювати і керувати частиною держав-
них справ у інте ресах свого населення і відповідно до принципу 
субсидіарності;

10. Рада Європи має і надалі сприяти обміну позитивним 
досвідом між державами-членами, що висвітлюватиме загальні 
принципи, визначені на основі досвіду держав-членів;

11. Рада Європи має визнати і сприяти включенню загаль-
них принципів місцевого самоврядування до європейського 
правового інструменту, який бере до уваги досвід її держав-
членів;

ВІДПОВІДНО, ВОНИ ВИЗНАЮТЬ, ЩО ТАКИЙ ПРАВО-
ВИЙ ІНСТРУМЕНТ:

12. має поважати суверенітет, самобутність і свободу держав 
у визначенні своєї власної внутрішньої організації, що повинна 
відповідати цим загальним принципам;

13. повинен бути достатньо широким, щоб визнати широкий 
спектр демократичних форм регіо нального самоврядування;

14. має чітко обумовлювати, що кожна держава має право 
вирішувати питання про доцільність створення органів регіо-
нальної влади;

15. не повинен порушувати принцип рівності між органами 
місцевої та регіо нальної влади стосовно автономії, якщо цей 
принцип встановлений конституцією або правом;

16. не повинен призводити до створення ієрархії порівняль-
них оцінок між різними моделями регіо нальної автономії;

17. повинен дозволити державам мати певний ступінь 
вибору для того, щоб враховувати специфічні особливості 
їхньої системи регіо нального самоврядування;

відзначаючи, що питання про природу правового документа, 
який слід ухвалити, є предметом думок, що різняться;

усвідомлюючи, що необхідно глибоко вивчити ряд юридич-
них питань з тим, щоб рішення приймалися на основі повного 
розуміння усіх наслідків такого вибору;
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ВИСЛОВЛЮЮТЬ ДУМКУ, ЩО:
18. Рада Європи має прагнути прийняти правовий інстру-

мент про регіо нальне самоврядування, що: 
a. базується на основних концептуальних поняттях і прин-

ципах, що вже сформульовані CDLR1;
b. чітко передбачає право кожної держави вирішувати 

питання про доцільність створення органів регіо нальної влади;
c. надає державам-членам можливість мати певний сту-

пінь вибору для того, щоб враховувати специфічні особливості 
їхньої системи регіо нального самоврядування;

d. забезпечує гармонійне співіснування з Європейською хар-
тією місцевого самоврядування (ЄХМС);

РЕКОМЕНДУЮТЬ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ:
19. розвивати і зміцнювати роботу Ради Європи у сфері міс-

цевої та регіо нальної демократії, у тому числі шляхом сприяння 
обміну і поширенню досвіду регіо нального самоврядування;

20. продовжувати і вдосконалювати діалог на європейському 
рівні між урядами та місцевими і регіо нальними виборними 
представниками, що об’єднані у форматі КМРВЄ;

21. надати повноваження CDLR щодо розробки проектів пра-
вових документів різних типів з урахуванням висловлених у ході 
цієї Конференції пропозицій та розвитку досвіду держав-членів, 
а також необхідності забезпечення його відповідності ЄХМС.

ДОДАТОК
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ  

РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ,  
ВИЗНАЧЕНІ CDLR

А. Основні поняття і принципи
1.1. Органи регіо нальної влади є територіальними органами 

між центральним урядом і органами місцевої влади. Це не 
обов’язково означає наявність ієрархічних відносин між орга-
нами регіо нальної та місцевої влади.

1.2. Регіо нальне самоврядування означає правові повнова-
ження та здатність органів регіо нальної влади, в межах консти-
туції і права, брати на себе відповідальність щодо регулювання 
і управління частиною державних справ у інте ресах свого насе-
лення і відповідно до принципу субсидіарності.

1 Див. Додаток.
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1.3. У країнах, в яких існують органи регіо нальної влади1, 
принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у 
внутрішньому законодавстві та/або у конституції, у випадку 
необхідності.

В. Загальні принципи
1. Регіо нальні повноваження
1.1. Регіо нальні повноваження мають бути визначені 

Конституцією, статутом регіону або націо нальним законодав-
ством. Органи регіо нальної влади повинні, у рамках закону та/
або Конституції, мати повну свободу дій для реалізації власної 
ініціативи з будь-якого питання, за виключенням тих, що вилу-
чені з їхньої компетенції і перебувають у віданні будь-якого 
органу влади іншого рівня. Регулювання або обмеження регіо-
нальних повноважень має ґрунтуватися на нормах Конституції 
і/або закону.

1.2. Органи регіо нальної влади повинні мати повноваження 
ухвалювати рішення та адміністративні повноваження у сфе-
рах, що належать до їх компетенції. Ці повноваження повинні 
дозволяти прийняття і здійснення специфічної для цього регі-
ону політики. Повноваження щодо ухвалення рішень можуть 
включати нормотворчі повноваження.

1.3. Для конкретних цілей і в межах, встановлених законом, 
інші державні органи можуть покладати певні повноваження на 
органи регіо нальної влади.

1.4. У випадку, коли повноваження делеговані органам регіо-
нальної влади, вони повинні мати право адаптувати їх реаліза-
цію до регіо нальних умов у межах, встановлених конституцією 
та/або законом. 

2. Відносини з іншими субнаціо нальними територіальними 
органами

2.1. Відносини між органами регіо нальної влади та іншими 
субнаціо нальними територіальними органами мають бути під-
порядковані принципам регіо нального самоврядування, що 
викладені у цьому документі, принципам місцевого самовря-
дування, встановленим Європейською хартією місцевого само-
врядування, а також принципу субсидіарності.

1 Питання про збереження цього положення залежатиме від природи право-
вого інструменту.
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2.2. Органи регіо нальної влади та інші субнаціо нальні тери-
торіальні органи можуть у рамках закону визначити засади 
своїх взаємовідносин і співпрацювати один з одним.

3. Участь у державному процесі прийняття рішень 
3.1. Органи регіо нальної влади мають право, як описано у 

наведених нижче положеннях 3.2 та 3.3, бути залучені до про-
цесу прийняття державних рішень, що стосуються їх компетен-
ції і життєво важливих інте ресів або сфери регіо нального само-
врядування.

3.2. Ця участь має бути забезпечена шляхом представництва 
в органах прийняття рішень та/або шляхом проведення кон-
сультацій і переговорів між відповідними органами державної 
та регіо нальної влади. За необхідності, участь може бути забез-
печена шляхом консультацій і переговорів між органами держав-
ної влади та представницькими органами регіо нальної влади.

3.3. У тій мірі, як це передбачено конституцією та/або законом, 
органи регіо нальної влади та/або їх представницькі органи пови-
нні бути представлені або з ними слід консультуватися через від-
повідні органи та/або про цедури, у зв’язку з міжнародними пере-
говорами держави та реалізацією договорів, що стосуються їхньої 
компетенції або сфери регіо нального самоврядування.

4. Контроль за діяльністю органів регіо нальної влади з 
боку державних органів

4.1. Будь-який контроль за діяльністю органів регіо нальної 
влади, що здійснюється центральними органами державної 
влади, як правило, має бути спрямований тільки на забезпе-
чення відповідності цієї діяльності вимогам закону. Тим не 
менш, контроль за виконанням делегованих повноважень може 
також включати в себе і оцінку з точки зору доцільності.

4.2. Адміністративний контроль за діяльністю органів регіо-
нальної влади може здійснюватися тільки відповідно до таких 
про цедур і в таких випадках, які передбачені конституційними 
або законодавчими положеннями. Такий контроль має здій-
снюватися постфактум, та будь-які заходи, що застосовуються 
у зв’язку з цим, мають бути пропорційними важливості інте-
ресів, на захист яких вони спрямовані.

5. Захист регіо нального самоврядування
5.1. Наявність системи органів регіо нальної влади може бути 

передбачена конституцією або законом. Існування регіонів 
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після їх створення гарантується конституцією і/або законом 
і може бути скасоване лише так само через внесення змін до 
конституції та/або закону, відповідно до яких їх було створено.

5.2. Органи регіо нальної влади мають право на судовий 
захист для забезпечення вільного здійснення своїх повнова-
жень і поваги до принципів місцевого самоврядування, закрі-
плених у націо нальному законодавстві.

5.3. Регіо нальні кордони не можуть бути змінені без попе-
реднього погодження з відповідним(-и) регіоном(-ами). 
Попередні консультації можуть включати проведення рефе-
рендуму.

6. Право на об’єднання та інші форми співробітництва
Органи регіо нальної влади мають право створювати асоці-

ації та проводити заходи міжрегіо нального співробітництва з 
питань, що належать до їх компетенції і відповідають закону. 
Органи регіо нальної влади також можуть бути членами міжна-
родних організацій органів регіо нальної влади.

7. Зовнішні зв’язки
7.1. У випадку, якщо дозволяє націо нальне та/або європей-

ське законодавство, органи регіо нальної влади повинні мати 
право брати участь в діяльності європейських інституцій або 
бути представленими в них через органи, створені з цією метою.

7.2. Органи регіо нальної влади можуть співпрацювати з 
територіальними органами інших країн у рамках своєї ком-
петенції та відповідно до закону, міжнародних зобов’язань і 
зовнішньої політики держави.

8. Самоорганізація органів регіо нальної влади
Якщо право регіонів вирішувати питання щодо своєї вну-

трішньої організації, у тому числі щодо їх статутів та установ, 
передбачено конституцією та/або законами, це право має бути 
визначено якомога більш широко.

9. Регіо нальні органи
9.1. Органи регіо нальної влади повинні мати представ-

ницькі зібрання. У випадку, якщо виконавчі функції не здій-
снюються безпосередньо таким представницьким органом, їх 
слід покласти на підзвітну йому особу або орган відповідно до 
умов та про цедур, встановлених законом. Якщо виконавчий 
орган обирається безпосередньо населенням, він не обов’язково 
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повинен бути підзвітним перед представницьким зібранням, 
але повинен повідомляти йому про свою діяльність.

9.2. Регіо нальні зібрання повинні обиратися безпосередньо 
шляхом вільного і таємного голосування на основі загального 
виборчого права або обиратися опосередковано і складатися з 
обраних народом представників органів місцевого самовряду-
вання, які мають право голосу.

9.3. Умови виконання повноважень виборних регіо нальних 
представників повинні забезпечувати вільну реалізацію їхніх 
функцій. Вони повинні забезпечувати належні фінансові ресурси 
та/або відповідну фінансову компенсацію витрат, що були поне-
сені у зв’язку із здійсненням повноважень, а також, за необхід-
ності, повну або часткову компенсацію витрат з особистих заоща-
джень або винагороди за виконану роботу та відповідне соціальне 
забезпечення. Члени зібрання повинні мати право вільно вислов-
лювати свою думку в ході засідань цього зібрання. Будь-які функ-
ції та діяльність, які вважаються такими, що є несумісними з 
повноваженнями представника, повинні бути визначені законом.

9.4. Якщо застосування санкцій проти регіо нальних вибор-
них представників можливе, вони визначаються у законодав-
стві, а також повинні бути пропорційними значенню інте ресів, 
які вони покликані захищати, та бути предметом судового 
перегляду. Тимчасове припинення повноважень і звільнення 
можуть бути передбачені тільки у виняткових випадках.

10. Регіо нальне управління
10.1. Органи регіо нальної влади повинні мати свої власні 

активи, власну адміністрацію і власний персонал.
10.2 Органи регіо нальної влади у передбачених законом 

межах можуть вільно визначати внутрішню структуру своєї 
адміністративної системи та її органи. 

10.3. Умови служби працівників органів регіо нальної влади 
повинні відповідати загальним принципам державної служби 
та бути такими, щоб забезпечувати підбір висококваліфікова-
них працівників на основі особистих якостей і компетентності; 
з цією метою слід забезпечувати адекватні можливості для 
навчання, винагороди та кар’єрного росту.

11. Фінансові ресурси органів регіо нальної влади
11.1. Органи регіо нальної влади повинні мати у своєму роз-

порядженні відповідні ресурси, співмірні з їх компетенцією та 
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відповідальністю, що дозволяють їм ефективно виконувати свої 
повноваження.

11.2. Органи регіо нальної влади повинні мати можливість 
вільно розпоряджатися своїми ресурсами для виконання своїх 
повноважень.

11.3. Під час виконання повноважень органи регіо нальної 
влади повинні мати можливість покладатися, зокрема, на 
власні ресурси, якими вони мають право вільно розпоряджа-
тися. Ці ресурси відповідно до закону можуть включати регіо-
нальні податки, інші доходи, визначені органами регіо нальної 
влади, фіксовані частки державних податків, нецільове фінан-
сування від держави і суб’єктів територіальної влади.

11.4. Фінансові системи, на яких ґрунтуються ресурси, 
доступні органам регіо нальної влади, повинні бути досить різ-
номанітними і гнучкими, щоб надати їм можливість не відста-
вати, наскільки це практично можливо, від реального зростання 
вартості під час виконання ними своїх завдань.

12. Фінансове вирівнювання та трансфери
12.1. Захист слабших у фінансовому плані органів регіо нальної 

влади має бути забезпечений за допомогою про цедур фінансового 
вирівнювання або аналогічних заходів, спрямованих на подолання 
наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування 
і фінансового тягаря, які вони повинні підтримувати. Такі про-
цедури або заходи не повинні призводити до обмеження фінан-
сових ресурсів органів регіо нальної влади тією мірою, яка може 
перешкоджати їм вільно здійснювати управління.

12.2. Фінансові трансфери до органів регіо нальної влади 
повинні регулюватися заздалегідь встановленими правилами 
на основі об’єктивних критеріїв, що узгоджуються з регіо-
нальними повноваженнями. За можливості гранти, що нада-
ються органам регіо нальної влади, не повинні призначатися під 
фінансування конкретних проектів.

12.3. Фінансові трансфери до органів регіо нальної влади 
не повинні обмежувати основні свободи органів регіо нальної 
влади щодо здійснення визначеної ними політики під час реа-
лізації їхніх повноважень.

12.4. Для цілей запозичення коштів для капіталовкладень 
органи регіо нальної влади повинні в межах закону мати доступ 
до ринку капіталу.
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СТРАТЕГІЯ ЩОДО ІННОВАЦІЙ  
ТА ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

(затверджена Валенсійською декларацією,  
прийнятою на Конференції міністрів держав – членів Ради Європи,  

відповідальних за місцеве та регіо нальне врядування,  
15 – 16 жовтня 2007 року)

Strategy on Innovation and Good Governance at Local Level
(extract from the Valencia Declaration, adopted at Conference of European 

Ministers responsible for local and regional government,  
15 – 16 October 2007)

ВСТУП
Європейські держави приєдналися до Ради Європи з метою 

краще поєднати свої зусилля заради гарантування та реаліза-
ції ідеалів і принципів, які є спільним надбанням: демократія, 
права людини, верховенство права.

Ці цінності є настільки ж актуальними сьогодні, як і пів-
століття тому. Проте, зросли очікування громадян. Добре вря-
дування стало парадигмою для надання реального ефекту 
цінностям і стандартам демократії, захисту прав людини та вер-
ховенства права.

У 2005 році на зустрічі у Варшаві під час Третього саміту 
глави держав та урядів країн – членів Ради Європи заявили про 
те, що «ефективна демократія та належне врядування на всіх 
рівнях є важливими для запобігання конфліктам, сприяння ста-
більності, економічному і соціальному прогресу та, відтак, ство-
ренню сталих громад, у яких люди хотіли б жити і працювати, 
сьогодні та в майбутньому».

Для досягнення цієї мети потрібні дії як на європейському, 
так і на націо нальному рівнях.

Ця стратегія, яка ґрунтується на винесених уроках і досвіді 
країн-членів та їх співпраці під егідою Ради Європи, має 
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спонукати до дій усі зацікавлені сторони, яких це стосується, 
на європейському, націо нальному та місцевому рівнях.

І. ОСНОВНА ІДЕЯ
Добре врядування – це необхідна вимога на всіх рівнях дер-

жавного управління. На місцевому рівні воно є життєво важли-
вим, оскільки місцева влада найближча до громадян та надає їм 
основні послуги, і саме на цьому рівні громадяни можуть най-
швидше відчути залученість до суспільних дій.

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Мета Стратегії полягає в тому, щоб мобілізувати і стимулю-

вати дії націо нальних та місцевих зацікавлених сторін таким 
чином, аби громадяни всіх європейських країн відчули користь 
від доброго демократичного врядування на місцевому рівні 
завдяки послідовному поліпшенню якості місцевих суспільних 
послуг, залученню населення до вироблення політик, які відпо-
відають їхнім законним очікуванням. Переслідуючи таку мету, 
Стратегія має три основні завдання: 

1. Громадяни стають у центрі всіх демократичних інституцій 
і процесів.

2. Органи місцевої влади постійно вдосконалюють свою сис-
тему врядування відповідно до Дванадцяти принципів, викла-
дених нижче.

3. Держави (або регіо нальні органи влади, залежно від кон-
ституційного устрою держав-членів) створюють і підтриму-
ють інституційні передумови для вдосконалення врядування 
на місцевому рівні, спираючись на свої чинні зобов’язання від-
повідно до Європейської хартії місцевого самоврядування та 
інших стандартів Ради Європи.

III. ДВАНАДЦЯТЬ ПРИНЦИПІВ ДОБРОГО  
ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Добре врядування – це багатогранна концепція, яка ґрунту-
ється на принципах, правилах та практиці, вироблених по всьому 
світу. Стратегія враховує існуючий доробок Ради Європи та 
інших міжнародних організацій у сфері доброго врядування. 

Їхній досвід і результати, а особливо власний доробок Ради 
Європи у сферах демократії, прав людини та верховенства 
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права, можна звести разом у наведені нижче Дванадцять прин-
ципів доброго демократичного врядування.

Необхідною передумовою імплементації цих Принципів є 
наявність у місцевої влади повноважень, обов’язків і відповід-
них ресурсів, що дають їм змогу «здійснювати регулювання і 
управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать 
до їхньої компетенції, в інте ресах місцевого населення»1.

Принципами доброго демократичного врядування на місце-
вому рівні є:

1. Чесне проведення виборів, представництво та участь, 
щоб забезпечити реальні можливості для всіх громадян мати 
свій голос у місцевих суспільних справах;

2. Відповідність вимогам та очікуванням громадян, щоб 
забезпечити, аби місцева влада чутливо реагувала на законні 
очікування та потреби громадян;

3. Раціо нальність та ефективність, щоб забезпечити досяг-
нення цілей і водночас найбільш раціо нальне використання 
ресурсів;

4. Відкритість та прозорість, щоб забезпечити публічний 
доступ до інформації та полегшити розуміння того, як ведуться 
суспільні справи;

5. Верховенство права, щоб забезпечити справедливість, 
безсторонність і передбачуваність;

6. Етична поведінка, щоб забезпечити перевагу суспільних 
інте ресів над приватними;

7. Компетентність та потенціал, щоб забезпечити здатність 
представників та посадових осіб місцевої влади виконувати 
свої обов’язки;

8. Інновації та відкритість до змін, щоб забезпечити здо-
буття користі від нових рішень та кращих практик;

9. Сталий розвиток та спрямованість на довгострокові 
результати, щоб враховувати інте реси майбутніх поколінь;

10. Раціо нальне управління фінансами, щоб забезпечити 
ощадливе та продуктивне використання суспільних коштів;

11. Права людини, культурне розмаїття та соціальна згур
то ваність, щоб забезпечити захищеність і повагу до всіх грома-
дян, коли жоден не дискримінується і не виключається;

1 Стаття 3 (1) Європейської хартії місцевого самоврядування.
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12. Підзвітність, щоб забезпечити, аби представники та поса-
дові особи органів місцевої влади брали на себе відповідаль-
ність і притягуватися до відповідальності за свої дії.

IV. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Для того, щоб мобілізувати дії всіх зацікавлених сторін 

заради доброго демократичного врядування на місцевому рівні, 
Стратегія має стати спільним надбанням урядів і місцевих влад, 
а, отже:

– Органи місцевої влади закликатимуться взяти на себе 
добровільне зобов’язання перед своїми громадянами 
здійснювати свої повноваження та обов’язки відповідно 
до Дванадцяти принципів доброго демократичного вря-
дування. Передбачається, що вони беруть на себе таке 
зобов’язання публічно та відповідають за його виконання.

– Залучені до цього процесу уряди та органи місцевої 
влади (асоціації органів місцевої влади), у повній мірі 
враховуючи свої відповідні ролі та сфери компетенції, а 
також, за доцільності, ґрунтуючись на чинних ініціати-
вах і діях, домовляються про шляхи та засоби досягнення 
цілей Стратегії.

– Держави-члени та Конгрес підтримують і розвивають 
загальноєвропейське співробітництво, необхідне для від-
слідковування та надання настанов щодо імплементації 
Стратегії, зокрема шляхом надання допомоги у досяг-
ненні взаємного обміну інформацією та досвідом.

V. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
На європейському рівні
1. Створена в рамках Ради Європи Платформа зацікавлених 

сторін, яка складається з (представників) Комітету міністрів, 
Парламентської асамблеї, Конгресу місцевих і регіо нальних 
влад Європи, Європейського комітету з питань місцевої та 
регіо нальної демократії (CDLR) та Конференції міжнародних 
НУО, відслідковуватиме та надаватиме настанови щодо імпле-
ментації Стратегії та її подальшої розробки у світлі отриманого 
досвіду.

2. Конгрес місцевих і регіо нальних влад Європи проводитиме 
щорічне обговорення імплементації Стратегії. Це сприятиме 
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встановленню контактів із націо нальними асоціаціями для зао-
хочення їх до обміну найкращою практикою та інформацією.

3. Центр експертизи реформ місцевого врядування Ради 
Європи надаватиме допомогу державам-членам, органам місце-
вої влади та їх асоціаціям у впровадженні націо нальних програм 
дій, особливо тих, які містять «орієнтовані на розбудову можли-
востей» цілі.

4. Європейський комітет з питань місцевої та регіо нальної 
демократії (CDLR) міг би запропонувати рамки для обміну 
досвідом, обговорення процесів реформування та створення 
мережі контактів для належної взаємодії.

5. Започатковано Європейський тиждень місцевої демокра-
тії – нову ініціативу, спрямовану на підвищення обізнаності 
громадян про місцеве самоврядування та сприяння їх участі в 
суспільному житті на місцевому рівні.

6. Буде створено Європейську відзнаку щодо інновацій та 
доброго врядування та Європейську премію за високі досяг-
нення з тим, щоб відзначати ті органи місцевої влади країн 
Європи, які на це заслуговують.

7.  Досвід держав-членів щодо впровадження Стратегії, від-
слідковуватиметься та до нього привертатиметься увага інших 
держав-членів з тим, щоб поширювати інформацію про процес 
імплементації задля загального блага.

На націо нальному рівні
1. Націо нальні та/або регіо нальні уряди й асоціації місцевих 

органів влади, згідно зі своїми відповідними повноваженнями і 
сферами компетенції, запрошуються до спільного зобов’язання 
діяти у напрямку забезпечення доброго демократичного вряду-
вання на місцевому рівні. Від тих, хто готовий пристати на таке 
запрошення, очікують, що вони продемонструють свою готов-
ність стати «співвласниками» Стратегії шляхом підготовки 
програми дій, яка може базуватися, за доцільності, на існуючих 
механізмах. Допомога Платформи зацікавлених сторін надава-
тиметься, якщо виникатиме така необхідність.

2. Таким чином, програма дій стане вираженням спільної 
готовності працювати задля вдосконалення врядування на міс-
цевому рівні.

* * *
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Мета Стратегії щодо інновацій та доброго врядування – 
заохочувати спільні дії органів центральної та місцевої влади, 
спрямовані на поліпшення якості врядування на всіх рівнях, 
починаючи з найближчого до громадян – місцевого, на якому 
життєво важливою є міцно й ефективно вкорінена демократія.

Держави-члени, органи місцевої влади та громадяни заклика-
ються до поширення цілей Стратегії таким чином, щоб вони стали 
їх власними, а нинішні та майбутні покоління користувалися 
перевагами доброго врядування на місцевому рівні по всій Європі.

ДОДАТОК 1
ДВАНАДЦЯТЬ ПРИНЦИПІВ ЕФЕКТИВНОГО 

ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ  
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Принцип 1. Чесне проведення виборів,  
представництво та участь

• Місцеві вибори проводяться відкрито та чесно, відпо-
відно до міжнародних стандартів та без фальсифікацій.

• Громадяни перебувають у центрі громадської діяльності 
та залучаються до чітко визначених заходів громадського 
життя на місцевому рівні.

• Всі чоловіки та жінки можуть мати право голосу при при-
йнятті рішень безпосередньо або через легітимні посеред-
ницькі структури, які представляють їх інте реси. Така 
загальна участь ґрунтується на свободі волевиявлення, 
зборів та об’єднання.

• Всі голоси, у тому числі осіб, які належать до найменш захи-
щених та найбільш вразливих груп населення, мають бути 
почутими та врахованими у процесі прийняття рішень, 
включаючи рішення з питань щодо надання ресурсів.

• Завжди існує чесне прагнення забезпечувати посередни-
цтво між різноманітними законними інте ресами та дося-
гати консенсусу у питаннях стосовно того, що найкраще 
відповідає інте ресам усієї громади та яким чином цього 
досягнути. 

• Рішення приймаються відповідно до волі більшості, вод-
ночас із повагою до прав та законних інте ресів меншості. 



46

Р о з д і л  1.  Акти європейських організацій

Принцип 2. Відповідність вимогам та очікуванням громадян
• Завдання, правила, структури та про цедури адаптуються 

до законних очікувань та потреб громадян.
• Забезпечується надання державних послуг, а також у 

розумні строки надаються відповіді на запити і скарги.

Принцип 3. Раціо нальність та ефективність
• Результати відповідають узгодженим завданням.
• Наявні ресурси використовуються настільки ефективно, 

наскільки це можливо.
• Системи управління діяльністю дозволяють оцінити та 

підвищити раціо нальність та ефективність надання послуг.
• Регулярно проводяться аудити для оцінки та покращення 

діяльності.

Принцип 4. Відкритість та прозорість
• Рішення приймаються та виконуються відповідно зако-

нодавчих норм і положень.
• Забезпечується доступ громадськості до всієї інформа-

ції, яка не вважається закритою за обґрунтованих обста-
вин, передбачених законом (таких, як захист приватного 
життя або забезпечення чесності про цедури закупівель).

• Інформація про рішення, реалізацію політики та резуль-
тати стає доступною для громадськості таким чином, що 
дає їй змогу ефективно слідкувати за діяльністю місцевої 
влади та долучатися до неї.

Принцип 5. Верховенство права
• Органи місцевої влади дотримуються законів та судових 

рішень.
• Законодавчі норми і положення приймаються та викону-

ються відповідно до про цедур, передбачених законом.

Принцип 6. Етична поведінка
• Добробут громади має пріоритет над приватними інте-

ресами.
• Існують ефективні засоби для запобігання та боротьби з 

усіма формами корупції.
• Про конфлікти інте ресів проголошується вчасно, а особи, 



47

1.1. Концептуальні засади процесів децентралізації в Європі

залучені до таких конфліктів, мають утримуватися від 
участі у прийнятті відповідних рішень.

Принцип 7. Компетентність та потенціал
• Професійні навички осіб, які здійснюють управління, 

постійно підтримуються та вдосконалюються для покра-
щення їхньої роботи та її результатів.

• Державні службовці заохочуються до постійного вдоско-
налення їхньої діяльності.

• Розробляються практичні методи і про цедури, що вико-
ристовуються для перетворення навичок у потенціал та 
отримання кращих результатів.

Принцип 8. Інновації та відкритість до змін
• Здійснюється пошук нових та ефективних шляхів вирі-

шення проблем, сучасні методи надання послуг викорис-
товуються найефективнішим чином.

• Існує готовність впроваджувати пілотні та випробову-
вати нові програми, а також вивчати досвід інших.

• Створюється сприятливий клімат в інте ресах досягнення 
кращих результатів.

Принцип 9. Сталий розвиток та спрямованість  
на довгострокові результати

• У політиках, що реалізуються. враховуються інте реси 
майбутніх поколінь.

• Постійно береться до уваги сталий розвиток громад. У 
рішеннях намагаються врахувати всі витрати та не пере-
давати проблеми і навантаження – екологічні, структурні, 
фінансові, економічні чи соціальні – наступним поколінням.

• Існує масштабна і довгострокова перспектива щодо май-
бутнього місцевої громади з усвідом ленням того, що є 
необхідним для такого розвитку.

• Існує розуміння історичних, культурних та соціальних 
складнощів, на якому ґрунтується ця перспектива.

Принцип 10. Раціо нальне управління фінансами
• Тарифи не перевищують вартість послуг, що надаються, 

та занадто не скорочують попит, зокрема, коли йдеться 
про важливі державні послуги.
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• Управління фінансами здійснюється розважливо, у тому 
числі під час взяття на себе певних зобов’язань та викорис-
тання кредитів, під час оцінки ресурсів, прибутків та резер-
вів, а також при використанні непередбачених прибутків.

• Багаторічні бюджетні плани розробляються при прове-
денні відповідних консультацій з громадою.

• Здійснюється належна оцінка та управління ризиками, у 
тому числі шляхом оприлюднення консолідованої звіт-
ності та, у випадку державно-приватних партнерств, – 
шляхом фактичного спільного розподілу ризиків.

• Органи місцевої влади беруть участь в організації захо-
дів, спрямованих на досягнення міжмуніципальної солі-
дарності, справедливого розподілу прав і обов’язків та 
скорочення ризиків (системи вирівнювання, міжмуніци-
пальна співпраця, взаємний розподіл ризиків тощо).

Принцип 11. Права людини, культурне розмаїття  
та соціальна згуртованість

• У межах сфери впливу органів місцевої влади забезпе-
чується належне дотримання, захист і реалізація прав 
людини, а також ведеться боротьба з дискримінацією за 
будь-якими ознаками.

• Культурне розмаїття розглядається як цінність; постійно 
докладаються зусилля для забезпечення того, щоб у міс-
цевій громаді йшлося про всіх і кожного, щоб всі і кожен 
ототожнювалися з громадою та не почувалися виключе-
ними з неї.

• Стимулюється соціальна згуртованість та інтеграція 
незахищених верств населення.

• Зберігається доступ до основних послуг, а саме, для най-
менш захищених груп населення.

Принцип 12. Підзвітність
• Всі учасники процесу прийняття рішень – колективних та 

індивідуальних – несуть відповідальність за свої рішення.
• Про рішення звітують, їх пояснюють та санкціонують, за 

необхідності.
• Існують ефективні засоби захисту від неналежного управ-

ління, а також від дій місцевої влади, яка порушує права 
громадян.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 
REC(2007)12 ПРО РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ  
НА МІСЦЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

(Прийнята 10 жовтня 2007 року  
на 1006-му засіданні заступників міністрів)

Recommendation Rec(2007)12 of the Committee of Ministers  
to Member States on Capacity Building at Local and Regional Level

(adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2007  
at the 1006th meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту 
Ради Європи,

нагадуючи, що глави держав та урядів країн – членів Ради 
Європи у Заключній декларації, ухваленій на їх Третьому саміті 
(м. Варшава, 16 – 17 травня 2005 року), проголосили, що «ефек-
тивна демократія та належне врядування на всіх рівнях є важ-
ливими для запобігання конфліктам, сприяння стабільності, 
економічному і соціальному прогресу та, відтак, створенню ста-
лих громад, у яких люди хотіли б жити і працювати, сьогодні та 
у майбутньому»;

нагадуючи також, що відповідно до зазначеної декларації, це 
вимагає активного залучення громадян і громадянського сус-
пільства;

усвідомлюючи, що Варшавська декларація закликає дер-
жави-члени «підтримувати і розвивати ефективні, прозорі та 
відповідальні демократичні інституції, які швидко реагують на 
потреби і прагнення всіх»;

беручи до уваги, що у Європейській Хартії місцевого само-
врядування (ETS № 122) зазначено, що «місцеве самовряду-
вання означає право і спроможність органів місцевого самовря-
дування в межах закону здійснювати регулювання і управління 
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суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої ком-
петенції, в інте ресах місцевого населення»;

враховуючи, що з метою впровадження цього положення 
місцевим органам влади необхідні:

1. усталені правові та інституційні рамки та «повні і 
виключні» повноваження відповідно до Європейській Хартії 
місцевого самоврядування;

2. фінансові ресурси, які, згідно з Хартією, мають «відпо-
відати функціям, передбаченим конституцією та законом»; а 
також

3. потенціал для надання високоякісних послуг на місце-
вому рівні та залучення населення до їх демократичного функ-
ціонування;

беручи до уваги, що цей потенціал стосується, зокрема необ-
хідного політичного керівництва та кваліфікованих людських 
ресурсів, із залученням громади до місцевих справ та розробки і 
застосування належних методів, процесів і найкращої практики 
стратегічного управління;

враховуючи, що цей потенціал залежить як від виборних 
представників, так і від штатного персоналу місцевих органів 
влади1; 

беручи до уваги, що брак такого потенціалу у місцевих орга-
нів влади, або навіть усвідом лення цього факту, може спри-
яти небажанню надавати їм правову компетенцію та ресурси і, 
таким чином, може перешкоджати реалізації в повному обсязі 
принципу місцевого самоврядування; 

враховуючи, що держави-члени мають законний інте рес до 
потенціалу місцевого врядування та його розвитку;

беручи до уваги, що зусилля урядів держав-членів щодо 
зміцнення потенціалу місцевих органів влади не повинні ані 
перешкоджати демократичним виборчим процесам, ані пося-
гати на принцип місцевого самоврядування;

враховуючи, що розвиток потенціалу місцевих органів влади 
може у таких випадках стосуватися не самих лише місцевих 
органів влади, але також і центральних та регіо нальних орга-
нів, тією мірою, якою вони відповідальні за місцеве врядування, 

1 Для цілей цієї Рекомендації термін «виборні представники» включає, за 
необхідності, невиборних осіб, які мають місцевий мандат та політично під-
звітні безпосередньо виборним місцевим зборам.
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а також інших учасників на націо нальному та міжнародному 
рівні, включаючи асоціації місцевих органів влади; 

беручи до уваги, що інституційний діалог з асоціаціями міс-
цевих органів влади може відігравати дуже важливу роль у роз-
витку потенціалу місцевих органів влади та що він має відпо-
відати критеріям ефективності, прозорості, відповідальності, 
репрезентативності та раціо нальності;

враховуючи, що Декларація Будапештської конферен-
ції про належне місцеве та регіо нальне врядування, ухвалена 
Конференцією європейських міністрів, відповідальних за міс-
цеве та регіо нальне врядування на їх 14-ій сесії у Будапешті, 
Угорщина, у лютому 2005 року та у подальшому закріплена 
Планом дій, ухваленим на Третьому саміті, підкреслює важли-
вість потенціалу місцевого врядування;

беручи до уваги, що на виконання Плану дій, погодженого 
на Третьому саміті, було створено Експертний центр з питань 
реформи місцевого врядування, з особливими фокусом на роз-
виткові потенціалу на рівні місцевого врядування;

зважаючи на уроки, що мають бути винесені з програм і 
діяльності, реалізованих у ряді держав-членів у сфері розви-
тку потенціалу, що підтверджує важливість політик з розвитку 
такого потенціалу для сталості й консолідації місцевого вряду-
вання та його демократичного реформування;

враховуючи, що міжурядовий acquis Ради Європи у сфері 
місцевої та регіо нальної демократії має чітко визнати важли-
вість потенціалу для місцевих органів влади та бути спрямова-
ним значною мірою на потенціал місцевого врядування та його 
розвиток;

після проведення консультацій з Конгресом місцевих і регіо-
нальних влад Європи,

рекомендує урядам держав-членів:
1. чітко визнати:
a. важливість потенціалу органів місцевого врядування 

щодо надання високоякісних суспільних послуг на міс-
цевому рівні та залучення мешканців до демократичного 
функціонування місцевих органів влади; 

b. що потенціал органів місцевого врядування суттєво 
залежить від навичок виборних представників, потенці-
алу корпоративного управління організації, кадрового 
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потенціалу (навичок, наймання та утримання персоналу) 
та фінансових і проектно-управлінських навичок;

c. важливість розвивати цей потенціал і надалі;
2. співпрацювати, за необхідності, з місцевими органами 

влади та іншими зацікавленими сторонами, включаючи асо-
ціації місцевих органів влади, у виробленні стратегічного під-
ходу до розвитку потенціалу органів місцевого врядування, що 
визначає потреби, розробляє конкретні, практичні та цільові 
програми і передбачає заходи для їх імплементації;

3. створювати можливості, заохочувати та, за необхідності, 
надавати допомогу місцевим органам влади та іншим зацікав-
леним сторонам, включаючи асоціації місцевих органів влади, 
в рамках консультацій, співпраці і розробки стратегічного під-
ходу до:

- розвитку їхньої ролі у зміцненні потенціалу місцевого 
врядування стосовно як виборних представників, так і 
штатного персоналу; 

- розробки своїх власних стратегічних планів розвитку 
потенціалу місцевих органів влади з метою безперерв-
ного поліпшення їх керівництва та стратегічного управ-
ління, надання послуг, громадської участі та громадської 
етики;

- запровадження необхідних структур, процесів і спромож-
ностей у рамках їх власної організації для дослідження, 
планування, фінансування, реалізації та оцінки програм 
розвитку потенціалу для місцевих та регіо нальних орга-
нів влади;

- ефективного використання таких методів розвитку 
потенціалу, як навчання, експертна оцінка, бенчмаркінг 
та обмін найкращою практикою;

- ефективного використання методів управління продук-
тивністю для підвищення стандартів надання послуг;

- розробки відповідних частин acquis та інструмента-
рію Ради Європи, включаючи особливо Рекомендацію 
Комітету міністрів Rec(2001)19 про участь громадян у 
місцевому суспільному житті та Довідник найкращих 
практик громадської етики на місцевому рівні;

4. переглянути, коли це у межах їхньої компетенції, разом з 
відповідними зацікавленими сторонами, включаючи, залежно 
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від обставин, місцеві органи влади та/або їх асоціації, умови 
служби працівників органів місцевого врядування з огляду на 
забезпечення того, щоб вони дозволяли брати на роботу висо-
кокваліфікований штатний персонал на основі досвіду та ква-
ліфікації, та щоб з цією метою забезпечувалися належні можли-
вості для навчання, оплати праці та кар’єрного росту;

5. здійснювати обмін з іншими державами-членами та між-
народними партнерами інструментарієм розвитку потенціалу, 
результатами реалізованих спільно з ними програм та якнай-
ефективніше використовувати цю інформацію;

6. заохочувати, за необхідності, міжнародний обмін досвідом 
між місцевими органами влади та іншими зацікавленими сто-
ронами, включаючи асоціації місцевих органів влади; 

7. тією мірою, якою відповідальність за регулювання меж 
місцевого врядування покладено на регіо нальні рівні вряду-
вання, – заохочувати їх здійснювати заходи, передбачені у 
пп. 1-5 вище; 

8. перекласти цю Рекомендацію на їх офіційну(-і) мову(-и) 
та активно поширювати серед усіх залучених сторін, включа-
ючи місцеві органи влади та їх асоціації.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 240(2008)  

ПРО ПРОЕКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ  
РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

(28 травня 2008 року)

Recommendation 240(2008) of the Congress  
of Local and Regional Authorities  

on a «Draft European Charter of Regional Democracy»
(28 May 2008)

1. Зміцнення місцевої і регіо нальної демократії є однією з 
цілей Ради Європи і в першу чергу Конгресу, діяльність якого 
спрямована, зокрема, на сприяння розвитку місцевих і регіо-
нальних органів влади в країнах – членах РЄ.

2. Конгрес підтверджує інте рес, проявлений до принципів 
регіо нальної демократії міністрами європейських країн, від-
повідальними за місцеві та регіо нальні влади, на трьох остан-
ніх конференціях міністрів, що відбулися 27 і 28 червня 2002 
року в Гельсінкі, 24 і 25 лютого 2005 року в Будапешті та 15 і  
16 жовт ня 2007 року в Валенсії.

3. Незважаючи на існуючі розбіжності у думках стосовно 
необхідних масштабів регіо нального самоврядування, дер-
жави-члени, судячи з усього, дійшли згоди щодо того додатко-
вого потенціалу, який може забезпечити належне регіо нальне 
врядування.

4. Що стосується місцевої демократії, то Конгрес підтвер-
джує, що Європейська хартія місцевого самоврядування (ETS 
№ 122), відкрита до підписання 15 жовтня 1985 року, є осно-
воположним юридичним інструментом у цій сфері. Ця Хартія, 
яка ратифікована практично всіма державами – членами Ради 
Європи, відіграє вкрай важливу роль в якості потужної опори 
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в будівництві Європи, заснованої на правах людини, демократії 
та верховенстві закону.

5. При цьому регіо нальний рівень управління, який активно 
обговорюється, в даний час вивчається і є сферою інститу-
ційних реформ у більшості держав – членів Ради Європи, 
як це було проаналізовано Конгресом у своїй доповіді «Про 
нинішній стан регіоналізації та перспективах розвитку регіо-
нального самоврядування в державах – членах Ради Європи» 
(CPR(14)6REPADD), представленою Жаном-Клодом Ван 
Ковенбергом (Бельгія, R, SOC) і розглянутій на пленарній сесії 
Конгресу в травні 2007 року.

6. Сьогодні не існує європейського юридичного документа, 
який направляв би інституційні реформи на регіо нальному 
рівні на посилення регіо нальної демократії.

7. Конгрес привертає увагу до своєї Резолюції 244(2007) 
«Про принципи, що регулюють регіо нальну демократію: пропо-
зиції і стратегії» і до проекту Європейської хартії регіо нальної 
демократії, який додається до пояснювального меморандуму 
(CPR(14)6REP), який став основою для нових обговорень юри-
дичного документу про регіо нальну демократію з різними парт-
нерами на європейському, націо нальному та регіо нальному рів-
нях у 2007 та на початку 2008 років.

8. У ході процесу консультацій ініціатива Конгресу з роз-
робки юридичного інструменту з регіо нальної демократії та 
проект, підготовлений в 2007 році, отримали широкий позитив-
ний відгук і сильну підтримку з боку Парламентської асамблеї 
Ради Європи, Комітету регіонів Європейського Союзу, а також 
основних міжрегіо нальних організацій на європейському та 
міжнародному рівнях.

9. Даний проект Європейської хартії регіо нальної демо-
кратії багато в чому ґрунтується на положеннях і дусі проекту 
2007 року; при цьому в ньому враховуються також пропозиції, 
викладені різними партнерами в процесі консультацій.

10. Конгрес як і раніше твердо переконаний в тому, що 
незважаючи на великі юридичні та інституційні відмінності, 
тим не менш, бажано і можливо визначити загальні спільні 
рамки для регіо нальної демократії й координувати пов’язані з 
цим нинішні або майбутні процеси.
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11. Саме в цьому дусі Конгрес розробив Європейську хар-
тію регіо нальної демократії, яка додається до цієї Рекомендації.

12. Враховуючи  вищевикладене,  Конгрес  рекомендує  Комі
тету міністрів:

a. розглянути проект Європейської хартії регіо нальної демо-
кратії, що додається до Рекомендації;

b. вжити необхідних заходів з метою затвердження проекту 
Європейської хартії регіо нальної демократії як нової конвенції 
Ради Європи;

c. відкрити цей документ для підписання державами – чле-
нами Ради Європи;

d. закликати держави – члени Ради Європи підписати та 
ратифікувати його найближчим часом.

ДОДАТОК
ПРОЕКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ  

РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Преамбула
Держави – члени Ради Європи, які підписали цю Хартію,

Розвиток демократії в Європі
1. Будучи переконаними, що зміцнення місцевої та регіо-

нальної демократії є одним з найважливіших завдань Ради 
Європи, та що всі держави-члени покликані постійно адапту-
вати свої територіальні структури управління;

2. Відзначаючи, що право громадян на участь в управлінні 
публічними справами на всіх рівнях управління є одним із 
загальних демократичних принципів для всіх держав-членів та 
що здійснення цього права на регіо нальному рівні сприяє зміц-
ненню демократичних цінностей і верховенства права;

3. Нагадуючи про висновки конференцій міністрів євро-
пейських країн, відповідальних за місцеве та регіо нальне 
врядування, організованих у Гельсінкі в червні 2002 року, в 
Будапешті в лютому 2005 року і у Валенсії в жовтні 2007 року;

Самобутність та регіо нальна культура
4. Будучи переконаними, що регіо нальна демократія сприяє 

подоланню наслідків глобалізації у державах-членах, зокрема, 
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шляхом проведення регіо нальної політики економічного сти-
мулювання, соціальної солідарності, розвитку культури та 
захисту регіо нальної самобутності;

5. Враховуючи позитивні результати регіо нальної діяль-
ності у сфері інтеграції меншин і транскордонного та міжрегіо-
нального співробітництва;

6. Вважаючи, що регіо нальні утворення свідчать, завдяки 
своїй самобутності, про різноманіття Європи і сприяють зба-
гаченню європейських культур, зберігаючи повагу до націо-
нальних і регіо нальних традицій;

7. Виходячи з цілей Європейської хартії регіо нальних мов 
або мов меншин від 5 листопада 1992 року щодо розвитку регіо-
нальної лінгвістичної спадщини;

8. Підтверджуючи, що регіо нальна демократія передбачає наяв-
ність регіо нального рівня влади, на якому існують органи при-
йняття рішень, які є демократично обраними, вільно організо-
ваними та користуються широкою самостійністю і достатніми 
ресурсами для виконання своїх повноважень і форми їх здійснення;

Регіо нальна демократія і центральна влада
9. Поважаючи різноманіття форм організації регіонів у 

Європі та повноваження кожної держави визначати сферу 
регіо нальної демократії та умови її здійснення;

10. Усвідомлюючи, що держави, які почали проводити про-
цес регіоналізації, зацікавлені в тому, щоб поступово розвивати 
регіо нальну демократію;

11. Усвідомлюючи обов’язок регіо нальних утворень дотри-
муватися у всій своїй діяльності принципів суверенітету, дер-
жавної цілісності та поваги до основних націо нальних інте ресів 
у рамках європейської інтеграції;

12. Вважаючи, що регіо нальні утворення повинні своєю 
діяльністю робити внесок у стабільність і мир між країнами і 
народами Європи;

Регіо нальна демократія і місцеві органи влади
13. Підкреслюючи взаємодоповнюваність між цією Хартією 

і Європейською хартією місцевого самоврядування від 15 жов-
тня 1985 року;

14. Заявляючи, що регіо нальна демократія не повинна 
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здійснюватися за рахунок самоврядування місцевих органів 
влади;

Регіо нальна демократія і права людини
15. Усвідомлюючи важливість дотримання в регіо нальних 

утвореннях основних прав, закріплених у Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод;

Домовилися про таке:

Стаття 1:
Кожна Сторона бере на себе зобов’язання:
- вважати для себе обов’язковими принципи і правила, про-

голошені у Частині I Хартії;
- вважати для себе обов’язковими пункти a., b. або c. кожної 

із статей з 23 по 28 Частини II;
- вважати для себе обов’язковими принаймні 27 з 41 пункту 

Частини III. При цьому статті, що складаються з одного пункту, 
розглядаються як пункт.

Стаття 2:
Кожна Договірна Держава вказує у своєму інструменті про 

ратифікацію, документі про прийняття або схвалення, які утво-
рення або органи влади на її території розглядаються як регіо-
нальні органи влади в розумінні цієї Хартії.

Частина I: Ключові аспекти регіо нальної демократії

Стаття 3: Принцип демократичного управління
Визнання та здійснення регіо нального самоврядування є 

одним з аспектів демократичного управління, а це передбачає, 
що регіо нальні органи влади повинні засновуватись на демокра-
тичних засадах і дотриманні прав людини, і їх метою має бути 
мир, стабільність, процвітання та сталий і солідарний розвиток.

Стаття 4: Участь громадян
Регіо нальні органи влади повинні заохочувати здійснення 

громадянами права на участь в управлінні державними спра-
вами й сприяти зближенню адміністративних органів з насе-
ленням.



59

1.1. Концептуальні засади процесів децентралізації в Європі

Стаття 5: Принцип субсидіарності
Публічні повноваження регіо нальних органів влади повинні 

регулюватися принципом субсидіарності, як він застосовується 
до розподілу повноважень між усіма рівнями управління, що 
означає, що регіо нальні органи влади повинні здійснювати такі 
повноваження, які в силу своїх масштабів, характеру і вимог 
ефективності та економії найкращим чином можуть бути здій-
снені на регіо нальному рівні.

Стаття 6: Принцип належного врядування та управління
6.1. Здійснення регіо нального самоврядування має відпо-

відати принципам прийняття рішень на основі інформації та 
оцінки прийнятих рішень, а також задачам гнучкості, відкри-
тості, прозорості, участі та відповідальності стосовно громадян.

6.2. Здійснення завдань з надання публічних послуг на регіо-
нальному рівні має відповідати принципам ефективного управ-
ління і високої якості публічних послуг.

Стаття 7: Концепція та визначення  
регіо нальних органів влади

7.1. Для цілей цієї Хартії під регіо нальними органами влади 
маються на увазі утворення, які існують на рівні між централь-
ною владою і місцевими органами влади.

7.2. Ця Хартія не виключає, що регіо нальні органи влади 
можуть розглядатися у внутрішньому правовому порядку як 
один з типів місцевих органів влади, а також те, що один і той 
самий орган може здійснювати одночасно повноваження місце-
вого органу і регіо нального органу влади.

Стаття 8: Відносини з місцевими органами влади
8.1. Відносини між регіо нальними та місцевими органами 

влади повинні регулюватися на основі принципів місцевого 
самоврядування, проголошених Європейською хартією місце-
вого самоврядування.

8.2. Між регіо нальними та місцевими органами влади не 
існує ієрархічних зв’язків, за винятком того, якщо це спеці-
ально не передбачено в конституційному або правопорядку від-
повідної держави.

8.3. Регіо нальні органи влади співпрацюють з місцевими 
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органами влади для виконання завдань, що становлять спільні 
інте реси, а також для задоволення потреб громадян.

Стаття 9: Принцип лояльності та дотримання  
територіальної цілісності

9.1. Відносини між регіо нальними органами влади та цен-
тральними органами влади повинні ґрунтуватися на принципі 
взаємної лояльності і рівної гідності; вони передбачають дотри-
мання єдності, суверенітету і територіальної цілісності дер-
жави.

9.2. Регіо нальне самоврядування в обов’язковому порядку 
передбачає дотримання принципу верховенства права та тери-
торіальної організації кожної держави, як у відносинах між 
центральними органами влади і регіо нальними органами 
влади, так і у відносинах між регіо нальними органами влади та 
іншими територіальними органами влади або у відносинах між 
регіо нальними органами влади і громадянами.

9.3. Регіо нальні органи влади повинні вживати всіх необ-
хідних заходів для забезпечення виконання зобов’язань, що 
випливають з Конституції або законодавства.

Стаття 10: Принцип згуртованості
Здійснення регіо нального самоврядування має сприяти 

задачам центральних органів влади щодо забезпечення еконо-
мічної та соціальної згуртованості та їх діям, спрямованим на 
створення порівнянних умов життя і збалансованого розви-
тку всієї націо нальної території в дусі солідарності між регіо-
нальними органами влади.

Стаття 11: Конституційна або правова  
основа регіо нального самоврядування

11.1. Принципи регіо нального самоврядування та наявності 
регіо нальних органів влади встановлюються в Конституції, в 
законодавстві або в міжнародних договорах.

11.2. Умови, що регулюють створення, зміну або ліквідацію 
регіо нальних органів влади, встановлюються в Конституції 
або в законодавстві. Необхідно проводити консультації з регіо-
нальними органами влади перед прийняттям будь-яких заходів, 
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що стосуються їхнього існування або зміни їх територіальних 
кордонів.

11.3. Повноваження регіонів встановлюються в Конституції, 
в законодавстві та у статутних документах регіо нальних орга-
нів влади.

Стаття 12: Сфера регіо нального самоврядування
12.1. Регіо нальні органи влади повинні мати юридичні 

повноваження і реальні можливості в рамках, встановлених 
Конституцією та законодавством, здійснювати регулювання та 
управління всіма регіо нальними справами, які не виключені зі 
сфери їх повноважень і не передані іншому органу на підставі 
Конституції або статуту, під власну відповідальність та в інте-
ресах населення.

12.2. Регіо нальні органи влади повинні мати повні та 
виключні повноваження. У рамках зазначених вище повно-
важень регіо нальні органи влади повинні мати повноваження 
щодо прийняття рішень та адміністративні повноваження.

12.3. У рамках, встановлених законом, центральні органи 
влади, місцеві органи влади або інші державні органи влади 
можуть делегувати повноваження регіо нальним органам влади.

Стаття 13: Право ініціативи
Регіо нальні органи влади мають всю свободу дій для здій-

снення власної ініціативи в рамках повноважень, які не були 
надані Конституцією або законом іншому органу влади.

Стаття 14: Виборні регіо нальні органи
14.1. Право на регіо нальне самоврядування здійснюється 

зборами, обраними на основі прямого, вільного і таємного голо-
сування. Це положення ні в якому разі не виключає можли-
вості, якщо це дозволено законом, проведення зборів, референ-
думів або інших форм прямої участі громадян.

14.2. У виняткових випадках і на тимчасовій основі, впро-
довж максимум десяти років після ратифікації цієї Хартії, 
дозволяється існування зборів, які обираються демократич-
ним чином місцевими органами влади, що входять до складу 
регіону.
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Стаття 15: Статус виборних осіб, які входять до складу 
регіо нальних органів

15.1. Статус виборних регіо нальних представників повинен 
передбачати вільне здійснення ними своїх функцій, без шкоди 
для тих повноважень, наданих їм з боку тих органів, які вони 
представляють. Члени ради або зборів повинні мати право віль-
ного вираження своєї думки.

15.2. Будь-які функції та діяльність, які розглядаються як 
несумісні зі статусом виборного регіо нального представника, 
повинні бути визначені на підставі закону.

15.3. Стосовно виборних членів регіо нальних органів 
можуть вживатися тільки такі санкції, які передбачені зако-
ном. Вони повинні бути співмірні важливості тих інте ресів, які 
вони покликані захищати, і здійснюватися під судовим контро-
лем. Призупинення діяльності і відставка повинні передбача-
тися виключно в тих випадках, коли відповідний орган не може 
функціонувати, або у випадку серйозних і неодноразових пору-
шень Конституції чи закону, встановлених судовим органом або 
компетентним адміністративним органом, незалежним від того 
органу, членом якого є виборна особа.

Стаття 16: Ресурси регіо нальних органів влади
16.1. Регіо нальні органи влади повинні мати право на воло-

діння майном.
16.2. Регіо нальні органи влади мають право мати фінан-

сові ресурси, передбачені законом, прогнозовані і достатні для 
ефективного здійснення їх повноважень та їх відповідальності.

16.3. Ресурси регіо нальних органів влади повинні бути 
достатньо диверсифікованими; ці ресурси повинні також, 
з одного боку, забезпечувати їм розумну стабільність, та з 
іншого – дозволяти реагувати на реальні зміни витрат, пов’язані 
зі здійсненням ними своїх повноважень.

16.4. Фінансові субсидії регіо нальним органам влади пови-
нні регулюватися правилами, встановленими законом, і ґрун-
туватися на об’єктивних критеріях, пов’язаних з регіо нальними 
повноваженнями.

16.5. Будь-яка передача повноважень регіо нальним органам 
влади повинна супроводжуватися відповідним переведенням 
фінансових ресурсів.
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16.6. Держава в принципі не встановлює правил розподілу 
тих кредитів, які виділяються регіо нальним органом влади.

Стаття 17: Самоорганізація регіо нальних органів влади
Регіо нальні органи влади повинні мати можливість вільно 

самостійно визначати свої внутрішні структури, свою адміні-
стративну систему і свою організацію в загальних рамках, вста-
новлених Конституцією, законом або регіо нальними норма-
тивно-правовими положеннями.

Стаття 18: Право на асоціації, міжрегіо нальне  
співробітництво та зовнішні зносини

18.1 Регіо нальні органи влади та інші територіальні утво-
рення в рамках, встановлених законом, та з питань, що нале-
жать до їх повноважень, мають право визначати свої взаємо-
відносини та співпрацювати один з одним. Вони мають право 
утворювати асоціації, в тому числі з іншими територіальними 
органами влади.

18.2. Регіо нальні органи влади повинні мати також можли-
вість бути членами міжнародних організацій, регіо нальних та/
або місцевих органів влади. Регіо нальні органи влади мають 
право встановлювати міжрегіо нальне і прикордонне співро-
бітництво з територіальними органами влади інших країн, у 
рамках своїх повноважень і відповідно до закону, міжнародних 
зобов’язань і зовнішньої політики держави.

18.3. За необхідності, регіо нальні органи влади залучаються 
до діяльності європейських і міжнародних органів або пред-
ставлені в них через спеціальні органи, створені для цих цілей.

Стаття 19: Право на консультації
Регіо нальні органи влади повинні залучатися до прийняття 

всіх рішень, пов’язаних з їх повноваженнями і основними інте-
ресами.

Стаття 20: Контроль за діяльністю регіо нальних  
органів влади

20.1. Контроль за діяльністю, пов’язаною з власними повно-
важеннями регіо нальних органів влади, не може здійснюватися 
інакше, ніж на підставі про цедур та у випадках, передбачених у 
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Конституції, законодавстві або нормативно-правових докумен-
тах. Цей контроль здійснюється таким чином, щоб гарантувати, 
що дії контрольного органу співмірні важливості тих інте ресів, 
які він прагне захистити. Такий контроль може здійснюватися 
тільки постфактум.

20.2. Контроль над регіо нальними органами влади щодо 
виконання ними своїх власних повноважень має бути спрямо-
ваний виключно на те, щоб гарантувати відповідність їх діяль-
ності закону і конституційним принципам. При цьому контроль 
за виконанням делегованих повноважень або тих завдань, які їм 
довірені, може включати оцінку доцільності та ефективності.

Стаття 21: Захист регіо нального самоврядування
Регіо нальні органи влади повинні мати можливість зверта-

тися до судового органу для того, щоб забезпечити захист віль-
ного виконання ними своїх повноважень і дотримання принци-
пів регіо нального самоврядування, передбачених у Конституції 
або в законодавстві.

Частина II

Стаття 22: Різні форми організації  
регіо нальних органів влади

22.1. Регіо нальна демократія, як вона передбачена в цій 
Хартії, може мати різні організаційні форми: федеративний 
устрій, система децентралізованих регіо нальних органів влади 
або структура співпраці між місцевими органами влади. Для 
дотримання принципів, викладених у частині I, кожна Сторона 
бере на себе зобов’язання вважати себе пов’язаною одним з 
пунктів a., b. або c. кожної з нижчеперелічених шести статей.

22.2. Усі Договірні Сторони в момент здачі на зберігання 
своєї ратифікаційної грамоти, документа про прийняття або 
схвалення повідомляють Генерального секретаря Ради Європи 
про обрані пункти відповідно до статті 1 цієї Хартії.

22.3. Стосовно статей частини I цієї Хартії жодні застере-
ження не допускаються.

22.4. Будь-яка Сторона може в подальшому повідомити 
Генерального секретаря про те, що вона вважає себе пов’язаною 
одним з пунктів цієї Хартії, які вона ще не прийняла згідно зі 
статтею 1 Хартії. Сторона, яка заявляє про те, що вона пов’язана 
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одним з пунктів a., b. або c. частини II Хартії, більше не буде 
зв’язана тим пунктом даної статті, який вона прийняла на себе 
раніше. Ці подальші зобов’язання розглядаються як невід’ємна 
частина ратифікації, згоди або схвалення тієї Сторони, про які 
вона повідомляє, і будуть мати такі ж наслідки, починаючи з 
першого дня місяця, наступного за закінченням трьох місяців 
після дати отримання повідом лення Генеральним секретарем.

Стаття 23: Гарантії існування
a.  Існування регіо нальних органів влади гарантується 

Конституцією.
Існування або територіальні межі регіо нального утворення 

не можуть бути переглянуті інакше, ніж на підставі норм і про-
цедур, передбачених Конституцією.

b. Існування регіо нальних органів влади передбачено 
Конституцією або законодавством.

Існування або територіальні межі регіо нального утворення 
не можуть бути переглянуті інакше, ніж на підставі правил і 
про цедур, передбачених Конституцією або законодавством.

c. Регіо нальні органи влади можуть створюватися у формі 
спільноти місцевих органів влади відповідно до умов, визна-
чених законом.

Стаття 24: Повноваження
a. Повноваження регіо нальних органів влади встановлю-

ються Конституцією.
У тих сферах, які належать до їх повноважень, регіо нальні 

органи влади в повній мірі можуть здійснювати свої норма-
тивно-правові повноваження (законодавчі або нормативно-пра-
вові), повноваження у сфері прийняття рішень та адміністра-
тивні повноваження.

У випадках, коли повноваження делегуються регіо нальним 
органам влади з боку інших державних органів влади, регіо-
нальні органи влади повинні мати можливість адаптувати здій-
снення цих повноважень до регіо нальних умов.

b. Повноваження регіо нальних органів влади встановлю-
ються Конституцією або законом.

Регіо нальні органи влади мають власні повноваження у 
сфері прийняття рішень та адміністративні повноваження. Ці 
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повноваження повинні дозволяти їм адаптувати і здійснювати 
власну політику.

c. Повноваження регіо нальних органів влади встановлю-
ються законом або їх статутними документами.

Держава та інші публічні органи влади можуть делегувати 
повноваження регіо нальним органам влади або передавати їм 
завдання з виконання рішень.

Стаття 25: Ресурси
a. Ресурси регіо нальних органів влади та умови викорис-

тання цих коштів встановлюються Конституцією.
b. Регіо нальні органи влади повинні мати кошти, які вони 

можуть використовувати вільно.
Значна частина цих коштів повинна надходити від подат-

ків, зборів або відрахувань, рівень яких ці органи влади можуть 
встановлювати в рамках, передбачених законом.

c. Ресурси регіо нальних органів влади та умови викорис-
тання цих коштів встановлюються законом або їх статутними 
документами.

Ці кошти можуть складатися з внесків утворень-членів.

Стаття 26: Основні органи
a. Регіо нальні органи влади мають асамблею, обрану загаль-

ним прямим, вільним і таємним голосуванням.
Органи, яким доручено виконавчі функції, несуть відпові-

дальність перед цією асамблеєю.
b. Регіо нальні органи влади мають асамблею, обрану загаль-

ним прямим голосуванням.
Виконавчі органи призначаються або обираються асамб-

леєю, або обираються населенням. Вони несуть відповідаль-
ність за свою діяльність перед асамблеєю.

c. До проведення реформи, що передбачає прямі вибори 
регіо нальної асамблеї, ця асамблея тимчасово складається з 
виборних осіб місцевих органів влади, що входять до складу 
регіону. Таке виключення не повинно існувати більше десяти 
років після ратифікації цієї Хартії.

Стаття 27: Контроль
a. Контроль, здійснюваний центральними органами влади 
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щодо регіо нальних органів влади, повинен бути передбачений 
Конституцією та бути спрямований виключно на забезпечення 
відповідності їх діяльності тим правилам, які до них застосовні.

Будь-який спір між центральними і регіо нальними органами 
влади повинен розглядатися конституційним судовим органом.

b. Контроль, що здійснюється у відношенні регіо нальних 
органів влади, повинен бути передбачений у Конституції або 
в законі.

c. Контроль, що здійснюється у відношенні регіо нальних 
органів влади, повинен передбачатися в законі або в їх статут-
них документах.

Стаття 28: Співпраця з іншими рівнями  
публічних органів влади

a. Регіо нальні органи влади можуть мати повноваження з 
організації, надання повноважень та контролю щодо місцевих 
органів влади на основі дотримання принципів Європейської 
хартії місцевого самоврядування.

b. Регіо нальні органи влади не здійснюють ніякого контр-
олю щодо місцевих органів влади.

c. Відносини між регіо нальними органами влади та іншими 
органами публічної влади встановлюються законом або їх ста-
тутними документами.

Частина III: Форми регіо нальної організації

Стаття 29: Сфера повноважень  
регіо нальних органів влади

29.1. Регіо нальним органам влади доручається сприяти 
регіо нальній культурі та захищати і зміцнювати культурну 
спадщину регіону, в тому числі регіо нальні мови.

29.2. Регіо нальний економічний розвиток являє собою важ-
ливий аспект повноважень регіо нальних органів влади, і вони 
забезпечують цей економічний розвиток в партнерстві з учас-
никами економічної діяльності в регіоні.

29.3. Регіо нальні органи влади сприяють адаптації структур 
освіти та професійної підготовки, вимогам розвитку в області 
зайнятості в регіоні.

29.4. Соціальне забезпечення і публічна охорона здоров’я 
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є частиною сфер діяльності регіо нальних органів влади, яким 
доручається також заохочувати соціальну згуртованість в 
 регіоні.

29.5. Збалансований розвиток території має бути основним 
завданням будь-якої діяльності регіо нальних органів влади, 
пов’язаної з територіальною організацією регіону.

29.6. Регіо нальні органи влади несуть відповідальність за 
захист і розвиток природних ресурсів та біорозмаїття; вони 
сприяють сталому розвитку регіону, при дотриманні вимог 
політики на місцевому, націо нальному, європейському та між-
народному рівнях у цих сферах.

Стаття 30: Сфери спільної відповідальності
У сферах спільної відповідальності створюються механізми 

діалогу, врегулювання та співробітництва для забезпечення 
послідовності публічної політики та дотримання регіо нальних 
повноважень.

Стаття 31: Делеговані повноваження
31.1. Інструмент делегування повноважень повинен, у міру 

можливості, передбачати визначення ресурсів, зокрема матері-
альних і фінансових, що забезпечують ефективне здійснення 
регіо нальними органами влади делегованих їм повноважень.

31.2. Регіо нальним органам влади дозволяється, у міру мож-
ливості і в рамках, встановлених законом, адаптувати здій-
снення делегованих повноважень до регіо нальних умов.

31.3. У рамках, встановлених Конституцією або законом, 
регіо нальні органи влади можуть сприяти у здійсненні повно-
важень, переданих іншим територіальним органам влади.

Стаття 32: Передача завдань щодо виконання
На основі застосування принципу субсидіарності і в рам-

ках, встановлених законом, регіо нальним органам влади можуть 
передаватися на виконання на регіо нальному рівні деякі 
завдання, що відносяться до повноважень націо нальних органів 
влади.

Стаття 33: Здійснення права власності
33.1. Регіо нальні органи влади мають право володіти майном 
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і використовувати його, а також передавати майно або управ-
ління цим майном структурам міжрегіо нального співробітни-
цтва, публічним службам або іншим органам при здійсненні 
своїх повноважень або відповідальності у суспільних інте ресах 
і в рамках, встановлених законом.

33.2. Коли це дозволено законом, експропріація колектив-
ними органами влади певного майна може здійснюватися лише 
на підставі юридичної про цедури, з метою суспільного блага та 
за умови надання справедливої компенсації.

Стаття 34: Застосування принципу відповідності
34.1. Принцип, згідно з яким фінансові ресурси регіо нальних 

органів влади мають бути пропорційними їх повноваженням 
та відповідальності і достатніми для ефективного виконання 
цієї відповідальності, має бути закріплений у Конституції або 
в законі.

34.2. Втрати прибутку регіо нальних органів влади в резуль-
таті рішень органів вищого рівня про скасування або скоро-
чення регіо нальних податків повинні бути компенсовані ста-
більними, адекватними і еквівалентними коштами.

34.3. У разі передачі нових повноважень засоби, які переда-
ються, повинні принаймні відповідати тим засобам, які були 
в органу, що виконував раніше відповідні повноваження; ці 
засоби можуть включати фінансові ресурси, майно та/або пер-
сонал.

34.4. Зобов’язання передавати відповідні кошти або дозво-
ляти збирати нові поширюється також на рішення, що викли-
кають зміну факторів загальних витрат, таких як зарплати, 
вартість соціального забезпечення або норми захисту навко-
лишнього середовища.

Стаття 35: Власні фінансові ресурси
35.1. Значна частина фінансових ресурсів регіо нальних орга-

нів влади повинна надходити від тих зборів, які вони можуть 
встановлювати вільно, а також від регіо нальних податків 
(виключних чи спільних), рівень яких вони можуть встанов-
лювати, в разі необхідності, в межах, заздалегідь встановлених 
законом.

35.2. Обсяг власних коштів повинен бути достатнім для того, 
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щоб у регіо нальних органів влади була реальна свобода дій при 
здійсненні тієї відповідальності, що покладається на них у рам-
ках їхніх повноважень.

Стаття 36: Загальні та спеціальні дотації
36.1. Положення про загальні та спеціальні дотації повинні 

гарантувати економічну і фінансову стабільність регіо нальних 
органів влади і враховувати такі критерії, як економічне зрос-
тання, збільшення витрат, збільшення зарплат і зміни в міні-
мальних соціальних та екологічних вимогах.

36.2. Дотації регіо нальним органам влади, які спрямову-
ються на фінансування конкретних проектів, повинні бути 
обмежені за кількістю та стосуватися, зокрема, інвестицій і 
здійснення делегованих повноважень.

36.3. Якщо надання дотацій обумовлюється внеском з боку 
регіо нальних органів влади, які їх отримують, то рівень цього 
внеску повинен враховувати фінансові можливості відповідних 
органів влади.

Стаття 37: Фінансовий перерозподіл
37.1. Фінансовий перерозподіл спрямований на скорочення, 

з одного боку, нерівності, пов’язаної зі структурними чинни-
ками регіо нальних утворень, а з іншого боку, відмінностей між 
регіо нальними утвореннями в сфері загального фінансового 
потенціалу.

37.2. Критерії та про цедури перерозподілу встановлюються 
законом і повинні бути об’єктивними, зрозумілими, прозорими, 
передбачуваними, такими, що підлягають перевірці та недис-
кримінаційними.

37.3. Про цедури перерозподілу повинні бути спрямовані 
на встановлення справедливого рівня перерозподілу, не завда-
вати шкоди здійсненню регіо нального самоврядування і не 
перешкод жати вільному управлінню з боку регіо нальних орга-
нів влади.

Стаття 38: Оплата та захист виборних осіб
38.1. Статус виборних осіб повинен передбачати відпо-

відну оплату та/або фінансову компенсацію витрат, пов’язаних 
із здійсненням ними своїх повноважень, а також, у разі 
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необхідності, загальної або часткової компенсації втрати дохо-
дів або зарплати за виконувану роботу, в поєднанні з відповід-
ним соціальним захистом.

38.2. Регіо нальні органи і виборні особи повинні мати право 
на оскарження в суді або в незалежному адміністративному 
органі будь-якого рішення про розпуск, припинення діяльності 
або відставку. До закінчення судової про цедури ніяких санкцій 
не приймається, за винятком надзвичайних обставин, передба-
чених законом.

Стаття 39: Умови, передбачені для персоналу
39.1. Умови, передбачені для персоналу регіо нальних орга-

нів влади, повинні забезпечувати набір висококваліфікованих 
співробітників, заснований на результатах і компетенції, без 
будь-якої дискримінації. Для цього дані умови повинні перед-
бачати можливості відповідної професійної підготовки, вина-
городи та перспектив просування по службі.

39.2. Без шкоди для більш загальних правових положень 
регіо нальні органи влади повинні мати можливість визначати 
ті адміністративні структури, через які вони надаватимуть свої 
послуги.

Стаття 40: Інформування громадян та консультації
40.1. Регіо нальні органи влади стежать за тим, щоб грома-

дяни були поінформовані про їх діяльність, і гарантують доступ 
до документів про прийняті ними рішення та політику, яку 
вони проводять.

40.2. У рамках, передбачених законом, регіо нальні органи 
влади використовують всі наявні у них кошти для сприяння 
участі та/або консультаціям з громадянами та асоціаціями, які 
їх представляють, в різних сферах своєї діяльності.

Стаття 41: Прикордонні і міжрегіо нальні угоди  
та органи співробітництва

41.1. У рамках, передбачених законом, і своїх повноважень 
та при дотриманні зобов’язань держави, регіо нальні органи 
влади можуть укладати угоди про транскордонне та/або 
міжрегіо нальне співробітництво з публічними утвореннями 
інших держав.
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41.2. Регіо нальні органи влади можуть створювати спільні 
органи прикордонного та/або міжрегіо нального співробітни-
цтва, що мають статус юридичної особи відповідно до закону і, 
в разі необхідності, укладати двосторонні, багатосторонні або 
міжнародні договори, які регулюють створення та діяльність 
таких органів.

41.3. Регіо нальні органи влади повинні мати можливість 
отримувати фінансові ресурси з націо нальних, європейських 
чи міжнародних органів або інших публічних утворень, при-
значених для фінансування проектів прикордонного та/або 
міжрегіо нального співробітництва.

Стаття 42: Участь регіо нальних органів влади  
в рішеннях, які їх стосуються

42.1. Будь-яке рішення, що приймається центральним або 
федеральним органом влади, що зачіпає регіо нальні органи 
влади і яке має або може мати значні наслідки для регіо нальних 
утворень, повинно прийматися відповідно до про цедури, що 
містить принаймні попереднє повідом лення зацікавлених 
регіо нальних органів влади про прогнозоване рішення, право 
цих органів отримати доступ до відповідних адміністративних 
документів, їх право представити власну позицію в розумні тер-
міни і зобов’язання обґрунтувати таке рішення з урахуванням 
тих позицій, які були ними викладені.

42.2. Будь-яке рішення, що приймається центральним або 
федеральним органом влади про збалансованість між зборами 
регіо нальних органів влади і наявними у них засобами, а також 
щодо умов і критеріїв, що застосовуються до фінансового пере-
розподілу і до глобальних і конкретних дотацій, повинно бути 
предметом попередніх переговорів між центральними або феде-
ральними органами влади та регіо нальними органами влади. 
Про цедура переговорів завжди проводиться до прийняття 
вищим органом рішення, що передбачає участь регіо нальних 
органів влади у проведенні політики, яка становить суспільний 
інте рес, на різних рівнях управління.

42.3. У законодавстві необхідно визнати за регіо нальними 
органами влади право бути представленими асоціаціями та 
іншими органами в різних процесах узгодження, переговорів 
і співпраці з центральними або федеральними органами влади.
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Стаття 43: Участь у європейських та міжнародних справах
43.1. У тій мірі, в якій це дозволяється Конституцією  

та/або законодавством, з регіо нальними органами влади необ-
хідно проводити консультації, через відповідні про цедури або 
органи, з приводу міжнародних переговорів держав і виконання 
міжнародних договорів, пов’язаних з їх повноваженнями, їх 
найважливішими інте ресами і рамками регіо нального само-
врядування. Це ж необхідно і тоді, коли ці органи влади несуть 
відповідальність за виконання положень, прийнятих на євро-
пейському рівні.

43.2. Для просування або захисту своїх інте ресів регіони 
мають право створювати, окремо або у співпраці з іншими 
регіо нальними або місцевими органами влади, служби, розта-
шовані за кордоном, та відповідальні за відносини з тими євро-
пейськими організаціями, які здійснюють діяльність в їхніх 
сферах повноважень.

Стаття 44: Повноваження по заміні
44.1. Повноваження центральних або федеральних орга-

нів влади з тимчасової заміни органів регіо нальних утворень 
можуть здійснюватися лише у виняткових випадках і на основі 
про цедур, передбачених Конституцією або законом. Ці повно-
важення обмежуються конкретними випадками серйозних 
порушень з боку регіо нальних органів влади щодо здійснення 
своїх повноважень і повинні використовуватися відповідно до 
принципу пропорційності і з урахуванням тих інте ресів, які 
захищаються.

44.2. Право про прийняття рішення, що випливає із заходів 
щодо заміни, надається тим службовцям, які діють виключно в 
інте ресах відповідного регіо нального органу влади, за винят-
ком делегованих повноважень.

Частина IV: Заключні положення
45. Кожна Сторона вільна у зміні своєї системи регіо-

нального самоврядування відповідно до принципів і правил цієї 
Хартії, які застосовуються до всіх Сторін, а також тих принци-
пів і правил, щодо яких Сторона взяла на себе зобов’язання вва-
жати їх обов’язковими.

46.1. Будь-яка Сторона може в момент підписання або здачі 
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на зберігання своєї ратифікаційної грамоти, документа про 
прийняття або схвалення, вказати територію або території, на 
які буде поширюватись ця Хартія.

46.2. Будь-яка держава може в будь-який момент згодом 
шляхом заяви, направленої на ім’я Генерального секретаря 
Ради Європи, розширити застосування цієї Хартії на будь-яку 
іншу територію, визначену в цій заяві. Хартія набуде чинності 
щодо цієї території в перший день місяця, наступного за закін-
ченням трьох місяців після дати отримання заяви Генеральним 
секретарем.

46.3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попере-
дніх пунктів, може бути анульована стосовно будь-якої терито-
рії, визначеної у цій заяві, шляхом повідом лення, направленого 
Генеральному секретарю. Таке анулювання набирає чинності в 
перший день місяця, наступного за закінченням шести місяців 
після дати отримання повідом лення Генеральним секретарем.

47. Жодне з положень цієї Хартії не може тлумачитися як 
таке, що обмежує права, гарантовані регіо нальним органам 
влади, на підставі внутрішнього права Держави, що є Стороною 
цієї Хартії або дво- чи багатосторонніх договорів, у яких зазна-
чена держава бере участь.

48. Ця Хартія відкрита для підписання державами – чле-
нами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю чи 
схваленню. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття 
або схвалення здаються на зберігання Генеральному секретарю 
Ради Європи.

49.1. Ця Хартія набуває чинності в перший день місяця, 
наступного за закінченням трьох місяців після дати, на яку 
п’ять держав – членів Ради Європи висловлять свою згоду 
взяти на себе зобов’язання згідно з цією Хартією.

49.2. Стосовно будь-якої держави-члена, яка в подаль-
шому висловить згоду взяти на себе зобов’язання згідно з цією 
Хартією, вона набуде чинності в перший день місяця, наступ-
ного за закінченням трьох місяців після дати здачі на збері-
гання відповідної ратифікаційної грамоти, документа про при-
йняття або схвалення.

50.1. Після вступу в дію цієї Хартії Комітет міністрів Ради 
Європи може запропонувати приєднатися до Хартії будь-якій 
державі, що не є членом Ради Європи.
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50.2. Стосовно будь-якої держави, яка приєдналася до 
Хартії, вона набуде чинності в перший день місяця, наступного 
за закінченням трьох місяців після здачі на зберігання доку-
мента про приєднання Генеральному секретарю Ради Європи.

51.1. Будь-яка Сторона може в будь-який час денонсувати 
цю Хартію, направивши повідом лення про це Генеральному 
секретарю Ради Європи.

51.2. Денонсація набуде чинності в перший день місяця, 
настає наступного за закінченням шести місяців після дати 
отримання відповідного повідом лення Генеральним секрета-
рем.

52. Генеральний секретар Ради Європи повідомляє дер-
жави – члени Ради Європи та всі Сторони цієї Хартії про:

a. будь-яке підписання;
b. будь-яку здачу на зберігання ратифікаційної грамоти, 

документа про прийняття або схвалення;
c. будь-яку дату набрання чинності цією Хартією;
d. будь-який інший акт, повідом лення чи інформацію, що 

пов’язані з цією Хартією.
На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те 

уповноважені, підписали цю Хартію.
Вчинено у Страсбурзі ... дня … французькою та англій-

ською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу, в 
одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. 
Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії 
кожній державі – члену Ради Європи та будь-якій державі, якій 
запропоновано приєднатися до цієї Хартії.
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УТРЕХТСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОБРЕ МІСЦЕВЕ  
ТА РЕГІОНАЛЬНЕ ВРЯДУВАННЯ У НЕСПОКІЙНИЙ ЧАС: 

ПРОБЛЕМИ ЗМІН

(прийнята на Конференції міністрів держав –  
членів Ради Європи, відповідальних за місцеве  

та регіо нальне врядування, 17 листопада 2009 року)

Utrecht Declaration on «Good local and regional governance  
in turbulent times: the challenge of change»

(adopted at the Council of Europe Conference of Ministers Responsible  
for Local and Regional Government 17 November 2009)

Ми, міністри держав – членів Ради Європи, відповідальні за 
місцеве та регіо нальне врядування, які зібралися 16 – 17 лис-
топада 2009 року в м. Утрехт на 16-й сесії нашої Конференції,

як дальший крок у розвитку нашого співробітництва зібра-
лися для того, щоб:

1. прийняти рішення стосовно кроків та заходів, спрямова-
них на підвищення ефективності роботи Ради Європи у сфері 
місцевої та регіо нальної демократії;

2. вивчити вплив економічного спаду на розвиток місцевого 
врядування та роль центрального уряду в усуненні перешкод 
транскордонному співробітництву;

3. мати нагоду підписати два нові договори Ради Європи – 
Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого само-
врядування про право участі у справах місцевого органу влади 
та Протокол № 3 до Європейської рамкової конвенції про тран-
скордонне співробітництво між територіальними громадами 
або органами влади стосовно об’єднань єврорегіо нального спів-
робітництва (ОЄС) – і визначити рекомендаційні рамки регіо-
нальної демократії, а також

4. прийняти Утрехтський порядок денний для роботи Ради 



77

1.1. Концептуальні засади процесів децентралізації в Європі

Європи на підтримку нашої спільної мети – забезпечення 
доброго місцевого та регіо нального врядування всім громадя-
нам.

За підсумками 16-ї сесії ми приймаємо такі конкретні декла-
рації:

I. (A) Декларація про вплив фінансово-економічної  
кризи на місцеве та регіо нальне врядування

Ми, міністри держав – членів Ради Європи, відповідальні за 
місцеве та регіо нальне врядування, які зібралися 16 – 17 лис-
топада 2009 року в м. Утрехт на 16-й сесії нашої Конференції,

стурбовані значним впливом нинішньої глобальної еконо-
мічної кризи на всіх рівнях та у всіх секторах наших держав-
членів;

вивчивши вплив економічної кризи на місцеве вряду-
вання в наших державах-членах на підставі нашого особис-
того досвіду та документа, підготовленого Європейським комі-
тетом з питань місцевої та регіо нальної демократії спільно з 
Ініціативою реформи місцевого самоврядування та державної 
служби Інституту відкритого суспільства,

беручи до уваги те, що:
1. економічна криза вже має помітний вплив на місцеве вря-

дування в наших державах-членах, що призвело як до скоро-
чення надходжень, так і до збільшення витрат, що спричинює 
бюджетний дефіцит;

2. дотепер цей вплив всередині країн та між ними значно 
відрізняється як в масштабному, так і в часовому плані;

3. такі відмінності є результатом багатьох причин, зокрема 
ступеня економічного спаду, супровідних випадків та відпові-
дей націо нального уряду, характеру доходів місцевого вряду-
вання і їхньої вразливості до економічних змін, а також відста-
вання в часі у системі опо датку вання;

4. на жаль і незважаючи на ознаки відновлення в деяких 
секторах, ситуація з бюджетним дефіцитом місцевого вряду-
вання в багатьох випадках, імовірно, ще погіршиться, перш ніж 
поліпшитися, оскільки пом’якшуючі наслідки слабішатимуть 
і повний обсяг витрат для громад та людей, які повинна нести 
місцева влада, стане очевидним лише через місяці й роки; крім 
того, збільшення соціальних витрат, пов’язаних з рецесією, 
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поглиблюватиметься в довгостроковій перспективі у зв’язку зі 
старінням населення Європи,

погоджуємося, що:
5. ми, міністри держав – членів Ради Європи, відповідальні 

за місцеве та регіо нальне врядування, повинні взяти на себе 
відповідальність у межах нашої компетенції за пом’якшення 
впливу економічної кризи, протидію йому та подолання його, 
і значною мірою тому що вона має потенційно широкий руй-
нівний вплив на соціальну згуртованість та соціальні ризики, 
які посилюють соціальну напруженість, що переростає в екс-
тремізм,

підтверджуємо, що:
6. тиск на наявні ресурси на всіх рівнях ще раз наголошує на 

важливості нашої спільної мети забезпечення доброго місце-
вого та регіо нального врядування;

7. із цією метою як місцевий, так і центральний уряд віді-
грають свою роль у протидії економічній кризі, поділі тягаря її 
наслідків та її подоланні;

8. центральні уряди несуть безпосередню відповідальність за 
забезпечення органів місцевої влади ресурсами, наголошуючи, 
що всі рівні врядування зобов’язані діяти якнайефективніше;

9. у силу знань громад, людей та бізнесу на місцевому й 
регіо нальному рівні, місцеве та регіо нальне врядування можуть 
бути надзвичайно потужними суб’єктами в задоволенні потреб 
громадян, бізнесу та в подоланні економічної кризи;

10. у той час, коли заходи, що вживаються, відрізнятимуться 
із часом та мінятимуться залежно від місця, незмінною зали-
шатиметься постійна потреба в ефективному й раціо нальному 
співробітництві між усіма заінте ресованими сторонами – цен-
тральним урядом, місцевими й регіо нальними владами та 
їхніми асоціаціями – для того, щоб перетворити економічну 
кризу з погрози на можливість для розвитку;

11. ключовим фактором якнайшвидшого досягнення успіху 
стане обмін інформацією та досвідом на місцевому, регіо-
нальному, націо нальному та міжнародному рівнях, а також 
визначення за допомогою цього добросовісної практики;

12. усі без винятку дії повинні цілком відповідати 
зобов’язанням держав-членів згідно з Європейською хартією 
місцевого самоврядування,
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зобов’язуємося:
Стосовно наших відповідних внутрішніх ситуацій:
13. забезпечити ефективне й раціо нальне співробітництво 

між усіма заінте ресованими сторонами – центральним урядом, 
місцевими й регіо нальними владами та їхніми асоціаціями, – а 
також

14. використовувати директиви для стратегії реагування на 
вплив економічної кризи на місцеве врядування, які містяться 
в додатку до цієї Декларації, з метою протидії впливові кризи 
та його послаблення й подолання;

Стосовно нашого співробітництва:
15. розвивати та найліпшим чином використовувати член-

ство в Раді Європи для обміну інформацією й досвідом, а також 
визначення добросовісної практики;

16. сприяти подальшому збору фінансових і політичних 
даних та забезпечити належну участь в оглядовій конференції, 
яка відбудеться в другій половині 2010 року;

17. використовувати спроможність Ради Європи для орга-
нізації експертної оцінки, надання правової й політичної допо-
моги та створення програм з підвищення компетентності, а 
також сприяти її дальшому розвитку;

18. спільно працювати над виконанням викладеного нижче 
Утрехтського порядку денного;

19. переглянути загальну ситуацію з погляду впливу еко-
номічної кризи на місцеве врядування та реагування на неї на 
нашій 17-й сесії;

пропонуємо:
20. Конгресові та Парламентській асамблеї взяти участь у 

викладеній вище роботі.
У зв’язку з різнобічним впливом економічної кризи на соці-

альний та суспільний устрій наших держав-членів і тим самим 
на права людини, демократію та верховенство права,

також рекомендуємо:
21. Раді Європи в цілому й Комітетові міністрів зокрема 

зосередити свою увагу на якості врядування (доброго демокра-
тичного врядування) і встановити, що це є головним виміром 
під час здійснення всієї міжурядової діяльності.
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I. (B) Декларація про дії уряду стосовно подолання пере-
шкод транскордонному співробітництву, у тому числі 
Протоколу № 3 до Мадридської рамкової конвенції

Ми, міністри держав – членів Ради Європи, відповідальні за 
місцеве та регіо нальне врядування, які зібралися 16 – 17 лис-
топада 2009 року в м. Утрехт на 16-й сесії нашої Конференції,

пам’ятаючи про те, що метою Ради Європи є досягнення 
більшої єдності її членів;

засвідчуючи великий внесок, який зробило транскордонне 
й міжтериторіальне співробітництво між нашими місцевими та 
регіо нальними владами для досягнення цієї мети;

пам’ятаючи важливість Мадридської рамкової конвенції та 
її протоколів для створення умов, за яких місцеві та регіо нальні 
влади можуть установлювати й поглиблювати співробітництво;

вдячні учасникам Маастрихтської конференції, яка про-
ходила 6 – 7 липня 2009 року, за великий обсяг інформації, 
досвіду та пропозицій, які вони зібрали й передали в наше роз-
порядження;

обмінявшись інформацією про нещодавній досвід та інно-
ваційні рішення, прийняті в окремих державах-членах з метою 
усунення законних і практичних перешкод на шляху розвитку 
транскордонного співробітництва та бажаючи заохочувати їх 
поширення;

бажаючи далі сприяти перетворенню прикордонних терито-
рій наших країн на зони контакту, діалогу та можливості, поліп-
шуючи спроможності наших місцевих і регіо нальних органів 
влади з розробки відповідних стратегій та заходів;

відзначаючи 60-ту річницю Ради Європи зобов’язанням 
посилити використання за її законодавством у сфері транскор-
донного співробітництва та шляхом розробки її в ряді пріори-
тетних територій, таких, які визначені в Утрехтському порядку 
денному на 2010 – 2013 роки;

вітаючи прийняття Комітетом міністрів Ради Європи 
Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про тран-
скордонне співробітництво між територіальними громадами 
або органами влади стосовно об’єднань єврорегіо нального спів-
робітництва та її відкриття на підписання на цій Конференції;

обговоривши ініціативи двостороннього та міжнарод-
ного співробітництва – наприклад, єврорегіони «Адріатика» 
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й «Чорне море», запропоновані Конгресом місцевих і регіо-
нальних влад Європи, – які можуть бути розглянуті й вико-
ристані відповідним чином іншими державами – членами Ради 
Європи,

заявляємо та погоджуємося про таке:

I.
Транскордонне й міжтериторіальне співробітництво між 

територіальними громадами або органами влади відіграє осно-
воположну роль у налагодженні діалогу, взаєморозуміння, а 
також у соціальному, економічному та суспільному розвитку 
між сусідніми територіями наших відповідних Держав, таким 
чином створюючи стабільність і добробут для наших націй. Ми, 
міністри, відповідальні за місцеве та регіо нальне врядування 
у своїх Державах, несемо велику відповідальність за забезпе-
чення прийняття та проведення нашими країнами політики, 
спрямованої на досягнення цієї мети. На цій Конференції ми 
обмінялися інформацією про політику й досвід наших країн 
та зробили висновки, наскільки ці політики є корисними для 
наших взаємин і, зокрема, для наших прикордонних регіонів.

Ми погоджуємося проводити й розвивати далі на націо-
нальному рівні політику та діяльність, які дають змогу місце-
вим та регіо нальним владам співпрацювати на прикордонних 
територіях у своїх сферах компетенції.

Ми будемо прагнути, як на внутрішньому, так і на європей-
ському рівні, забезпечувати, щоб законодавчі й регуляторні 
норми та політика не перешкоджали транскордонному співро-
бітництву між територіальними громадами або органами влади 
й підтримуватимемо або розвиватимемо відповідні механізми 
та про цедури для підвищення обізнаності про це як у своїй кра-
їні, так і в межах усіх зацікавлених європейських інституцій.

II.
Ефективне забезпечення нашої державної політики, спрямо-

ваної на полегшення та заохочення транскордонного співробіт-
ництва й ініціатив, означає перегляд чинного законодавства та 
практики, визначення законних і незаконних перешкод, а також 
зміну чи заборону тих про цедур, вимог та умов, які безпосе-
редньо або опосередковано заважають, гальмують або de facto 
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вкрай ускладнюють транскордонне співробітництво для місце-
вих органів влади, компаній та жителів.

Ми визнаємо, що на націо нальному рівні досі необхідно 
вжити заходів для зменшення або усунення тих перешкод і що 
Рекомендація Rec(2005)2 Комітету міністрів Ради Європи слу-
гує чинною директивою для цього.

Однак інколи труднощі виникають унаслідок внутрішнього 
перекривання компетенцій та повноважень між націо нальними 
адміністраціями або рівнями врядування. Ми з інте ресом 
послухали про досвід приймаючої країни щодо «grensmakelaar», 
або «транскордонного посередника», який відіграє роль посе-
редника між різними рівнями врядування, що беруть участь у 
визначенні транскордонних ініціатив.

Стосовно спроможностей місцевих та регіо нальних орга-
нів влади розробляти, укладати та реалізовувати проекти 
транскордонного співробітництва, ми усвідомлюємо, що вони 
можуть бути обмежені через брак ресурсів, персоналу або 
ноу-хау. У деяких країнах існують спеціалізовані установи, 
які допомагають місцевим та регіо нальним органам влади. На 
європейському рівні асоціації також володіють різними видами 
експертних матеріалів, які, якщо ними ділитися або зробити їх 
доступними шляхом створення мереж, могли би бути корис-
ними для місцевих органів влади.

Ми погоджуємося, враховуючи Рекомендацію Rec(2005)2 
Комітету міністрів про належну практику та зменшення пере-
шкод для транскордонного й міжтериторіального співробітни-
цтва між територіальними громадами або органами влади та 
Рекомендацію Rec(2005)3 про викладання мов сусідніх держав 
у прикордонних регіонах, критично оцінити будь-які прак-
тичні та юридичні перешкоди для транскордонного співробіт-
ництва на націо нальному рівні та доповісти через ЄКМРД про 
вжиті заходи стосовно їх подолання до наступної сесії нашої 
Конференції.

III.
Для здійснення транскордонного й міжтериторіального 

співробітництва між місцевими та регіо нальними громадами 
або владами необхідна чітка й легка для розуміння законо-
давча база. У наших націо нальних правових нормах часто 
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містяться спеціальні закони, спрямовані на надання змоги 
територіальним громадам або владам здійснювати співробіт-
ництво або створювати органи для співробітництва із сусід-
німи або віддаленими територіальними громадами чи владами 
інших держав.

У рамках Ради Європи ми прийняли Мадридську рамкову 
конвенцію, яка продовжує бути ключовим міжнародним доку-
ментом, який дає змогу територіальним громадам або вла-
дам вступати в транскордонне співробітництво. Ця конвенція 
заслуговує на те, щоб усі держави – члени Ради Європи були 
її сторонами.

Також ми розробили, додатково до існуючих двох прото-
колів Мадридської рамкової конвенції, третій протокол про 
об’єднання єврорегіо нального співробітництва, щоб доповнити 
існуючі положення для подібних органів, які є вже чинними 
для держав – членів Ради Європи.

Ми погоджуємося розглянути питання про підписання й 
ратифікацію цього Протоколу.

IV.
Навіть без офіційного створення об’єднань або органів спів-

робітництва ми визнаємо, що сусідні територіальні громади або 
влади повинні через діалог й обмін досвідом під час розробки й 
реалізації своєї політики та заходів великою мірою враховувати 
ситуацію на прикордонних територіях і вплив, який ця полі-
тика може мати на них і їхніх мешканців. Такий підхід вже має 
місце в ряді прикордонних районів, і ми розглядаємо його як 
прообраз «транскордонного врядування», яке повинно вкоре-
нитися на наших кордонах без будь-якої передачі суверенітету 
або повноважень.

Ми висловлюємо інте рес до цих подій і готові враховувати 
відповідний досвід держав-членів та їхніх територіальних гро-
мад або органів влади з метою сприяння подібному ставленню 
у своїй країні.

I. (C) Декларація рекомендаційних рамок Ради Європи  
у сфері регіо нальної демократії

Ми, міністри держав – членів Ради Європи, відпові-
дальні за місцеве та регіо нальне врядування, які зібралися 
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16 – 17 листопада 2009 року в м. Утрехт на 16-й сесії нашої 
Конференції,

пам’ятаючи наше бажання, висловлене під час 15-ї сесії 
нашої конференції в м. Валенсія, «розглянути питання регіо-
нального самоврядування та подальшої роботи в цій сфері під 
час нашої наступної сесії»,

вітаючи роботу, проведену спільно Європейським коміте-
том з питань місцевої та регіо нальної демократії (CDLR) та 
Конгресом місцевих і регіо нальних влад Європи стосовно реко-
мендаційних рамок у сфері регіо нальної демократії, спрямова-
них на проведення інституційних реформ на регіо нальному 
рівні,

визначаємо рекомендаційні рамки в тому вигляді, у якому 
вони викладені в додатку до цієї Декларації, як документ, який 
можуть використати у своїй роботі ті, хто розробляють інсти-
туційні реформи та реформи у сфері врядування на регіо-
нальному рівні, у тому числі й Парламентська асамблея та 
Конгрес місцевих і регіо нальних влад Європи.

II. Декларація про кроки та заходи посилення нашого 
подальшого співробітництва на додаток до доповіді:  

«Як підвищити ефективність роботи Ради Європи у сфері 
місцевої та регіо нальної демократії?» (доповідь Ківініємі)

Ми, міністри держав – членів Ради Європи, відповідальні за 
місцеве та регіо нальне врядування, які зібралися 16 – 17 лис-
топада 2009 року в м. Утрехт на 16-й сесії нашої Конференції,

переконані, що після 60-ти років від свого заснування Рада 
Європи продовжує відігравати суттєву роль на користь гро-
мадян Європи, прагнучи досягти більшої єдності між її дер-
жавами-членами в інте ресах збереження й дальшої реалізації 
демократії та доброго врядування, прав людини та верховен-
ства закону;

переконані, що міжурядове співробітництво, яке продо-
вжує зосереджуватись в основі роботи Ради Європи, потребує 
не лише залучення наших колег, відповідальних за закордонні 
справи, а також міністрів з націо нальною відповідальністю за 
громадські справи, що стосуються демократії та доброго вряду-
вання, прав людини та верховенства закону;

сповнені рішучості зміцнювати співробітництво в Раді 
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Європи між нами, а також між урядами, представниками яких 
ми є, із цілковитим використанням структур та органів міжуря-
дового співробітництва1, яке вони забезпечують;

переконані, що стосовно його ролі відповідно до Статутної 
резолюції Комітету міністрів (2007)6 Конгрес може зробити 
вагомий внесок у розробку порядку денного Ради Європи у 
сфері місцевої та регіо нальної демократії;

вивчивши глибоко та з великим інте ресом доповідь нашої 
колеги Марі Ківініємі (Фінляндія) «Як підвищити ефектив-
ність роботи Ради Європи у сфері місцевої та регіо нальної 
демократії?»;

переконані завдяки висновкам і рекомендаціям нашої колеги 
Марі Ківініємі в тому, що якщо вони повинні додати цін-
ність громадянам і досягти стратегічних цілей, визначених на 
Варшавському саміті глав держав й урядів, то для досягнення 
цілей Ради Європи та здійснення її діяльності у сфері місцевої 
та регіо нальної демократії й доброго врядування є необхідними:

a) посилена відповідальність держав-членів;
b) ефективне співробітництво з іншими міжнародними 

партнерами;
c) підвищена організаційна гнучкість й ефективність;
d) відкритість.
Відповідно,
A. Ми заявляємо, що:
1. Така посилена відповідальність вимагає, щоб держави-

члени несли відповідальність за їхні цілі та діяльність і щоб 
міністри, відповідальні за місцеве та регіо нальне врядування в 
кожній державі-члені, спільно проводили та були відповідаль-
ними за порядок денний Ради Європи в цій сфері стосовно між-
урядової діяльності.

2. Для цього необхідні ефективні канали зв’язку на євро-
пейському рівні, які забезпечують посилений діалог між міні-
страми, відповідальними за місцеве та регіо нальне врядування, 
та Комітетом міністрів Ради Європи.

3. Важливим є те, щоб порядок денний Ради Європи в цій 
сфері був розроблений на основі максимізації співробітництва 

1 Вислів «органи міжурядового співробітництва» означає всі органи, які 
беруть участь у прийнятті та здійсненні щорічних міжурядових програм діяль-
ності Ради Європи. Це не стосується Конгресу й Парламентської асамблеї.
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з іншими міжнародними партнерами, уникаючи дублювання та 
забезпечуючи досягнення максимальних результатів від ресур-
сів, які держави-члени вносять до порядку денного.

4. Уся діяльність Ради Європи з реалізації цього порядку 
денного повинна характеризуватися максимально можли-
вою організаційною гнучкістю й ефективністю з урахуванням 
необхідності досягнення найбільшої ефективності витрачання 
коштів під час використання державних ресурсів.

5. Робота Ради Європи у сфері місцевої та регіо нальної 
демократії заслуговує на те, щоб її знали ліпше, і необхідно 
розробити активну інформаційну політику для посилення її 
впливу на держав-членів і громадянське суспільство.

B. Погоджуємося про таке:
беручи до уваги істотне значення питань демократії й вряду-

вання для здійснення діяльності Ради Європи
a) доручити Міністру державного управління та місцевого 

врядування Фінляндії пані Марі Ківініємі розробку конкрет-
них пропозицій для налагодження партнерства з Комітетом 
міністрів до кінця 2010 року;

b) бути готовим надати Міністру Ківініємі будь-яку пораду 
й допомогу, про яку вона може попросити нас для виконання 
цього завдання;

c) провести, запропонувавши Конгресу місцевих і регіо-
нальних влад  Європи приєднатися до нас та наших представ-
ників, перегляд:

- поточного стану співробітництва між Конгресом та між-
урядовим сектором з метою забезпечення високої якості 
результатів і сприяння роботі один одного для якнай-
швидшого виконання проектів;

- усіх аспектів моніторингу країни, у тому числі системати-
зації, визначення пріоритетів, подальшої роботи з питань 
рекомендацій Конгресу за результатами моніторингу та 
майбутньої відповідності їм, а також залучення НУО;

d) запропонувати Конгресові роботу з нами та нашими пред-
ставниками, беручи до уваги результати викладених вище пере-
глядів для:

- розробки порядку денного Ради Європи з питань місце-
вої та регіо нальної демократії, який повинен настільки, 
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наскільки можливо, відображати взаєморозуміння між 
Конгресом та нами;

- створення умов для здійснення періодичних оцінок неза-
лежними спільно призначеними експертами про роботу 
Ради Європи для пропагування місцевої та регіо нальної 
демократії з усіх сторін;

З метою поліпшення ефективності нашого міжнародного 
співробітництва переглянути методи роботи й удосконалити 
канали зв’язку на націо нальному рівні для того, щоб:

a) відповідні «галузеві» міністерства були поінформовані 
про нашу роботу із забезпечення місцевої та регіо нальної демо-
кратії й, у разі необхідності, сприяли їй, а колеги, відповідальні 
за зовнішню політику, були поінформовані в повному обсязі з 
питань місцевої та регіо нальної демократії на порядку денному 
Комітету міністрів для того, щоб можна було дати належні 
інструкції;

b) у наших міністерствах розвивалася ефективна взаємодія 
й не допускалося дублювання функцій, коли ми обговорювати-
мемо питання, що стосуються місцевої та регіо нальної демокра-
тії, як члени міжнародних організацій і структур;

c) міжнародні організації та структури уникали прийняття 
рішень, що суперечать документам Ради Європи у сфері місце-
вої та регіо нальної демократії;

d) у різних міжнародних організаціях і структурах, членами 
яких є наші країни, було прийнято логічний підхід і здійсню-
вався обмін інформацією між державами-членами про можливі 
наслідки до прийняття рішень на цих інших форумах, у разі 
необхідності, за допомогою консультацій з місцевими та регіо-
нальними владами;

У дусі Меморандуму про взаєморозуміння між Радою 
Європи та Європейським Союзом

- запропонувати Європейській Комісії обмінюватися інфор-
мацією з Радою Європи про відповідні підходи до доброго 
врядування та використовувати ноу-хау Ради Європи під час 
розробки програм та ініціатив, що стосуються місцевої та регіо-
нальної демократії й доброго врядування;

З метою підвищення відкритості й прозорості нашої роботи
- заохотити Європейський комітет з питань місцевої та регіо-

нальної демократії розробити спільно з нашими відповідними 
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міністерствами, використовуючи можливості сучасних інфор-
маційних технологій, всеосяжну інформаційну стратегію на 
націо нальному та європейському рівнях, яка підвищить від-
критість і прозорість нашої роботи;

З метою поліпшення спроможності Ради Європи в цілому 
ми пропонуємо Комітетові міністрів

- прискорити модернізацію бюджетного процесу, спрямо-
вану на спрощення, перехід на багаторічне планування та пере-
розподіл повноважень, а також

- раціоналізувати підхід до співробітництва з державами, які 
не є членами, беручи до уваги основні функції Ради Європи;

З метою забезпечення виконання в повному обсязі доповіді 
Ківініємі

- вжити додаткових заходів, викладених у додатку;
C. Ми звертаємося з проханням до Комітету міністрів
- заслухати нашого представника, міністра Ківініємі, на його 

сесії в травні 2010 року й розглянути питання встановлення 
партнерства з Міністрами, відповідальними за місцеве та регіо-
нальне врядування, що дозволить цим Міністрам спільно про-
вести й бути відповідальними за Порядок денний Ради Європи 
у сфері місцевого та регіо нального врядування;

D. Ми погоджуємося переглянути хід виконання цієї 
Декларації на нашій наступній сесії;

E. Ми дякуємо нашій колезі, пані Марі Ківініємі, за її чудову 
доповідь та вагомий внесок, який вона зробила для поліпшення 
якості й ефективності нашого співробітництва.

III. Утрехтський порядок денний стосовно забезпечення 
доброго місцевого та регіо нального врядування  

(2010 – 2013 роки)
Ми, міністри держав – членів Ради Європи, відповідальні за 

місцеве та регіо нальне врядування, які зібралися 16 – 17 лис-
топада 2009 року в м. Утрехт на 16-й сесії нашої Конференції,

Загальні міркування
Об’єднавшись для досягнення нашої спільної мети, сут-

ність якої полягає в забезпеченні доброго місцевого та регіо-
нального врядування всім нашим громадянам, яку погоджено в  
м. Будапешт в лютому 2005 року та схвалену на Третьому саміті 
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глав держав і урядів країн – членів Ради Європи в м. Варшава 
(16 – 17 травня 2005 року);

переконані, що для досягнення нашої мети необхідно, щоб 
у кожній з наших держав-членів була система місцевого та, де 
така створена, регіо нального врядування, що ґрунтується на 
дотриманні принципів автономії й демократії, і система окре-
мих місцевих та регіо нальних органів влади, які користуються 
правом місцевого (регіо нального) самоврядування та забезпе-
чують добре демократичне врядування для всіх громадян;

переконані також, що ці системи повинні регулярно оновлю-
ватись і коректуватися з урахуванням мінливих потреб;

визнаючи ключову роль Європейської хартії місцевого само-
врядування у забезпеченні дотримання демократичних принци-
пів держав-членів;

будучи свідком неспокійного часу, що створює явно супер-
ечливу ситуацію, коли відчувається брак доступних ресурсів, а 
необхідність руху вперед до нашої мети дедалі зростає;

переконані, що міжурядове співробітництво в рамках Ради 
Європи не тільки дозволяє нам сформулювати загальну мету, а 
й допомагає активізувати колективні й індивідуальні зусилля 
в досягненні цієї мети;

відзначаючи, зокрема, що Рада Європи та її міжурядова про-
грама дій у сфері місцевої та регіо нальної демократії й доброго 
врядування забезпечують:

- спільну нормативно-правову базу стандартів, знань та 
механізмів їх підтримки й дальшого розвитку;

- механізми для обміну інформацією й добросовісною 
практикою;

- програми законодавчої й політичної допомоги урядам;
- програми й інструменти для підвищення компетентності 

місцевих та регіо нальних влад;
- Стратегію інновацій та доброго врядування на місцевому 

рівні;
- проведення Європейського тижня місцевої демократії та 

інших заохочувальних заходів;
- основу для розробки нових методів роботи, перегляду 

результатів і визначення напряму подальшої роботи.
Крім того, наголошуючи на можливості діалогу, взаємодії 

та співробітництва з місцевими та регіо нальними владами на 
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всьому континенті через Конгрес місцевих і регіо нальних влад 
Європи та пам’ятаючи про кроки та заходи, які ми погодили у 
зв’язку із цим на додаток до доповіді Ківініємі;

Перегляд діяльності й результатів
Переглянувши результати, досягнуті в рамках Будапешт-

ського порядку денного на 2005 – 2009 рр., спосіб, у який 
були запроваджені інші наші ініціативи, тобто створення 
Центру експертиз для реформи місцевого врядування, роз-
робка Стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому 
рівні й проведення Європейського тижня місцевої демократії, 
а також результати програм законодавчої та політичної допо-
моги, зокрема тих, які розроблено за підсумками регіо нальних 
конференцій у м. Загреб (2004) та в м. Скоп’є (2006),

зважаючи на те, що ми задоволені:
- результатами, досягнутими в рамках Будапештського 

порядку денного, і звертаючи особливу увагу на такі 
документи, підготовлені Європейським комітетом з 
питань місцевої та регіо нальної демократії (ЄКМРД);

- Протоколом № 3 до Європейської рамкової конвенції 
про транскордонне співробітництво між територіаль-
ними громадами або органами влади стосовно об’єднань 
єврорегіо нального співробітництва (ОЄС);

- Додатковим протоколом до Європейської хартії місце-
вого самоврядування про право участі у справах місце-
вого органу влади,

а також рекомендаціями Комітету міністрів:
- Rec(2007)4 про місцеві та регіо нальні публічні послуги;
- Rec(2007)5 про укладення угод про транскордонне спів-

робітництво в Південно-Східній Європі;
- Rec(2007)12 про підвищення компетентності на місце-

вому та регіо нальному рівні;
- Rec(2009)2 про оцінку, перевірку та моніторинг участі й 

політики участі на місцевому та регіо нальному рівні;
- способом, у який були запроваджені наші ініціативи сто-

совно створення Центру експертиз для реформи міс-
цевого врядування, розробки Стратегії інновацій та 
доброго врядування на місцевому рівні й проведення 
Європейського тижня місцевої демократії;
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- можливістю Дванадцяти європейських принципів 
доброго демократичного врядування з надання чіткого 
керівництва для досягнення нашої спільної мети під-
вищення якості місцевого врядування та Стратегією 
в цілому для організації взаємодії між усіма заінте-
ресованими сторонами на місцевому, націо нальному та 
європейському рівнях для досягнення цієї мети;

- високою якістю інструментів і програм з підвищення 
компетентності, розроблених Центром експертиз для 
реформи місцевого врядування, зростаючими вимогами 
до їх розробки та практичним впливом їх застосування 
європейськими місцевими органами влади;

- визнанням з боку державних органів влади і міжнарод-
них партнерів ґрунтовних експертиз, проведених Радою 
Європи, та доданої нею цінності під час підтримки стра-
тегічного мислення й законопроектування у сфері місце-
вого врядування;

- належними результатами програм законодавчої та полі-
тичної допомоги, зокрема тих, які розроблено за підсум-
ками регіо нальних конференцій у м. Загреб (2004) та в  
м. Скоп’є (2006);

- активним співробітництвом з іншими організаціями-
виконавцями у заохоченні процесів місцевих урядових 
реформ та їх виконання;

Однак зважаючи на те, що наші зусилля з поширення, заохо-
чення та запровадження в наших державах-членах норматив-
них та інформативних документів Ради Європи у сфері місце-
вої та регіо нальної демократії не виправдали наших амбіцій і 
потребують значного удосконалення в найближчі роки й, отже, 
бути також більш зосередженими на відкритості та створенні 
інформаційної стратегії;

Майбутня робота
Ураховуючи те, що оскільки ми насамперед відповідальні за 

місцеве та регіо нальне врядування в наших відповідних дер-
жавах-членах, украй важливим є спільне володіння та управ-
ління всіма видами діяльності міжурядової програми дій Ради 
Європи у сфері місцевої та регіо нальної демократії;

провівши обмін досвідом з питань місцевої та регіо нальної 
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демократії й доброго врядування в Європі та вислухавши з осо-
бливим інте ресом доповідь, підготовлену на наше прохання під 
час 15-ї сесії в м. Валенсія, про розвиток участі громадян у дер-
жавах-членах у суспільному житті, у тому числі також інтегра-
цію іноземців у місцеве життя;

обговоривши й розглянувши широке коло завдань, з якими 
ми стикаємося в цей час на шляху до нашої мети стосовно 
забезпечення доброго місцевого та регіо нального врядування 
в нашій кожній окремій державі-члені;

ґрунтуючись на результатах конференції в м. Енсхеде  
(2 – 3 квітня 2009 року) на тему «Інновації у сфері доброго міс-
цевого та регіо нального врядування – європейський виклик» і 
Маастрихтської конференції (6 – 7 липня 2009 року) на тему 
«Практичні підходи до ефективного європейського транскор-
донного співробітництва»;

висловивши особисті позиції стосовно проблем в наших сис-
темах місцевої та регіо нальної демократії,

A. Визначаємо зазначені нижче завдання як такі, що станов
лять особливий спільний інте рес:

1. Управління впливом нинішньої фінансово-економічної 
кризи;

2. Боротьба з низьким рівнем демократичної участі у гро-
мадському житті на місцевому та регіо нальному рівні;

3. Спрощення та зменшення вартості нинішньої системи 
місцевого й регіо нального врядування та підвищення її ефек-
тивності;

4. Поліпшення спроможності та якості врядування місцевих 
та регіо нальних громад або влад;

5. Вивчення впливу демографічних (міграційних) тенденцій;
6. Поліпшення доступу до громадських послуг, що нада-

ються на місцевому та регіо нальному рівні;
7. Полегшення транскордонного співробітництва для місце-

вих і регіо нальних влад;
8. Боротьба з територіальною нерівністю між і в межах міс-

цевих та регіо нальних влад;
9. Боротьба зі зростаючими межами між сільськими та місь-

кими районами;
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10. Посилення соціальної згуртованості й протидія збіль-
шенню політичного та релігійного радикалізму;

11. Боротьба з корупцією в місцевих та регіо нальних владах;
12. Боротьба зі зростаючим впливом цифрової нерівності на 

участь громадян;
13. Боротьба з розширенням великих конурбацій за рахунок 

середніх (малих) міст і сіл.

B. Погоджуємося, що:
- ми всі окремо ставитимемо за мету забезпечення доброго 

місцевого та регіо нального врядування в наших державах-чле-
нах, одночасно сприяючи Раді Європи й отримуючи користь від 
неї та її роботи найповнішою мірою;

- ми дотримуватимемося в межах Ради Європи таких п’яти 
напрямів діяльності:

• Стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому 
рівні, зокрема Дванадцяти принципів доброго демокра-
тичного врядування на місцевому рівні та Європейського 
знака доброго врядування на місцевому рівні;

• підвищення компетентності місцевих і регіо нальних орга-
нів влади за допомогою Центру експертиз для реформи 
місцевого врядування;

• програм законодавчої й політичної допомоги та співро-
бітництва;

• Європейського тижня місцевої демократії;
• роботи Європейського комітету з питань місцевої та 

регіо нальної демократії.

C. Доручаємо нашим представникам в Європейському комі
теті з питань місцевої та регіо нальної демократії (ЄКМРД):

– розробити на засіданні Комітету навесні 2010 року кон-
кретну програму дій на 2010 – 2013 роки, що відображає пріо-
ритети, які ми надали проблемам, ураховує пріоритетність дій 
на націо нальному й регіо нальному рівні та визначає рамки най-
вищого можливого рівня підтримки;

– продовжити дальше удосконалення експертних оцінок як 
новий інструмент взаємного навчання між нашими державами-
членами;

– підтримувати й заохочувати інші напрями діяльності, 
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особливо Стратегію інновацій та доброго врядування на міс-
цевому рівні, зокрема Дванадцять принципів доброго демокра-
тичного врядування на місцевому рівні та Європейський знак 
доброго врядування на місцевому рівні, підвищення компе-
тентності на місцевому та регіо нальному рівні за допомогою 
Центру експертиз для реформи місцевого врядування, про-
грам законодавчої й політичної допомоги та співробітництва 
і Європейського тижня місцевої демократії, зокрема шляхом 
регулярного вивчення результатів їхньої діяльності та просу-
вання їх серед урядів, місцевих і регіо нальних влад, їхніх асо-
ціаціях, а також можливих партнерів і донорів;

– доповідати на нашій наступній сесії;

D. Просимо Комітет міністрів:
– прийняти щорічні міжурядові програми діяльності для 

Ради Європи на 2010 – 2013 роки, що дозволяють у повному 
обсязі виконувати цей Утрехтський порядок денний.

IV. Декларація про забезпечення безперервності  
нашої роботи

Ми, міністри держав – членів Ради Європи, відповідальні за 
місцеве та регіо нальне врядування, які зібралися 16 – 17 лис-
топада 2009 року в м. Утрехт на 16-й сесії нашої Конференції,

беручи до уваги важливість забезпечення безперервності 
роботи між сесіями нашої Конференції для повноцінної реалі-
зації Декларації в цілому;

пам’ятаючи, що ми доручили нашій колезі – Міністру дер-
жавного управління та місцевого врядування Фінляндії пані 
Марі Ківініємі – розробити конкретні пропозиції стосовно 
співробітництва з Комітетом міністрів до кінця 2010 року;

доручаємо Міністру територіальної політики Іспанії пану 
Мануелю Чавесу забезпечити безперервність нашої роботи до 
наступної міністерської сесії;

готові надати міністру Чавесу будь-яку пораду та допо-
могу, що він може потребувати від нас під час виконання цього 
завдання;

пропонуємо йому поінформувати нас про будь-які вжиті 
заходи та досягнуті результати на нашій наступній сесії.
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ХАРТІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД РАДИ ЄВРОПИ

(прийнята 19 січня 2011 року  
на 1103-му засіданні заступників міністрів)

Charter of the Congress of Local and Regional Authorities  
of the Council of Europe

(adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2011  
at the 1103rd meeting of the Ministers’ Deputies)

Стаття 1
Конгрес місцевих і регіо нальних влад Європи є консуль-

тативним органом, що складається з представників місцевих 
і регіо нальних влад держав – членів Ради Європи. Його цілі 
визначені у статті 2 Статутної резолюції (2011)2 про Конгрес 
місцевих і регіо нальних влад Ради Європи.

Стаття 2
1. Конгрес складається з представників місцевих і регіо-

нальних органів, які або обіймають посаду в місцевих чи регіо-
нальних владах, отриману в результаті прямих виборів, або є 
політично відповідальними перед виборним органом, за умови, 
що вони можуть бути звільненими за рішенням вказаного 
органу і що можливість такого звільнення передбачена зако-
ном.

2. Членство в Конгресі делегації кожної держави-члена має 
бути таким, щоб забезпечити:

а. збалансоване за географічним розподілом представни-
цтво представників з територій держав-членів;  

b. пропорційне представництво різних видів місцевих і 
регіо нальних влад держав-членів; 

c. пропорційне представництво різних політичних сил орга-
нів місцевих і регіо нальних влад держав-членів;  
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d. пропорційне представництво жінок і чоловіків з органів 
місцевих і регіо нальних влад держав-членів, що означає, 
що до складу всіх делегацій мають входити представники 
обох статей, причому серед представників та їхніх заступ-
ників має бути щонайменше 30% осіб статі, що представ-
лена менше.

3. Кожна держава-член має право на таку кількість місць 
у Конгресі, яку вона має у Парламентській асамблеї. Кожна 
держава-член надсилає стільки ж заступників, скільки пред-
ставників. Заступники можуть бути членами палат, маючи 
однакові з представниками повноваження.

4. Члени Палати регіо нальних влад мають бути представ-
никами органів влади на рівні між центральним урядом і міс-
цевими владами, що є самоорганізованими або іншим чином 
мають повноваження, притаманні органу центральної влади, і 
уповноважені згідно з принципом субсидіарності здійснювати 
управління з власною відповідальністю і в інте ресах свого насе-
лення значною частиною громадських справ. Якщо у країні є 
органи влади, які опікуються значною територією і здійснюють 
місцеві та регіо нальні повноваження, представники таких орга-
нів влади також мають право засідати у Палаті регіо нальних 
влад. Перелік таких органів влади надається у ході націо нальної 
про цедури призначення. Держави-члени, які не мають регіо-
нальних органів влади, про які йдеться у цій частині, мають 
можливість направляти членів до Палати регіо нальних влад та 
її органів у якості консультантів. Перелік таких країн визнача-
ється Бюро Конгресу та Комітетом управління Конгресу після 
консультацій з націо нальними делегаціями.

5. Регламент і про цедура обрання представників до Конгресу 
однаковою мірою застосовуються і для обрання заступників.

6. Представники та заступники призначаються на період 
чотирьох років. У випадку смерті або відмови представника 
чи заступника, або через втрату ними повноважень, про які 
йшлося у частині 1, відбувається заміщення на термін до закін-
чення мандата попередника відповідно до того самого регла-
менту і про цедури. Представник або заступник, який втратив 
повноваження, про які йшлося у частині 1, не може залишатися 
членом Конгресу більше шести місяців після втрати повно-
важень. У випадку, коли місцеві та/або регіо нальні вибори 
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відбуваються за менш ніж чотири місяці до часу поновлення 
повноважень, термін повноважень у чотири роки, передбачений 
Статтею 3.3 Статутної резолюції, може бути подовженим мак-
симум на шість місяців після виборів.

Стаття 3
1. Представники та заступники призначаються до Конгресу 

згідно з офіційною про цедурою, яка існує в кожній державі-
члені і є властивою саме для цієї держави. Зокрема, вона пови-
нна передбачати проведення консультацій у кожній державі-
члені з відповідними асоціаціями та/або інституційними 
органами та містити принципи, яких слід дотримуватися під 
час призначення членів до палат. Кожний уряд повідомляє 
Генерального секретаря Ради Європи про таку про цедуру. Ця 
про цедура має бути схвалена Конгресом згідно з принципами, 
які визначені в його внутрішніх про цедурних правилах. 

2. Кожна держава-член, повідомляючи Генерального секре-
таря про склад делегації, визначає тих представників та заступ-
ників, які будуть членами Палати місцевих влад, та тих, які 
будуть членами Палати регіо нальних влад. Кожна держава при-
значає однакову кількість членів до обох палат. Країни, в яких є 
регіони, про які йдеться у частині 4 статті 2 Хартії, мають при-
значити, наскільки це можливо, однакову кількість представни-
ків до Палати регіо нальних влад і до Палати місцевих влад або 
якомога близьку кількість у випадку непарної кількості пред-
ставників.

Стаття 4
1. Після призначення представників і заступників Бюро має 

перевірити їхні повноваження. Його висновки виносяться на 
голосування Конгресу під час сесій і Статутного з’їзду між сесі-
ями.

2. У разі, якщо націо нальна делегація не відповідає вимогам 
статті 2.2 Хартії, її члени можуть засідати у Конгресі без права 
голосу і без відшкодування витрат.

3. Представник або заступник, повноваження яких не були 
підтверджені, не вважається членом Конгресу і відтак не отри-
мує грошового відшкодування за відвідування засідань Конгресу.
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Стаття 5
1. Міжнародні асоціації місцевих та регіо нальних влад, які 

мають статус учасників у Раді Європи, мають також статус спо-
стерігачів при Конгресі. Інші організації можуть, на їхнє про-
хання, одержати статус спостерігача при Конгресі та/або при 
одній з його палат відповідно до внутрішніх правил про цедури.

2. Конгрес може надавати статус «спеціального гостя» деле-
гаціям місцевих та регіо нальних влад європейських країн, які 
не є членами Ради Європи за умови, якщо ці делегації мають 
такий статус у Парламентській асамблеї Ради Європи. Бюро 
Конгресу надає кожній делегації, яка має статус «спеціаль-
ного гостя», таку саму кількість місць, яку ця делегація має в 
Парламентській асамблеї. Надання повноважень делегаціям, 
які мають статус «спеціального гостя», здійснюється згідно з 
критеріями, викладеними в статтях 2 і 3.

3. Спостерігачі та члени делегацій, про які йдеться в частині 2,  
беруть участь у засіданнях Конгресу та його палат з правом 
виступу після дозволу на це Президента, але без права голосу. 
Інші умови участі в роботі Статутного з’їзду, комітетів та робочих 
груп визначаються внутрішніми правилами про цедури Конгресу.

Стаття 6
1. Конгрес збирається на сесію один раз на рік. Сесії прово-

дяться в приміщенні штаб-квартири Ради Європи, якщо немає 
іншого рішення, прийнятого як спільна угода між Конгресом 
або його Бюро та Комітетом міністрів. Сесії Конгресу та його 
палат є відкритими.

2. Сесії кожної з двох палат передують та/або відбуваються 
відразу після сесії Конгресу. За пропозицією Бюро Конгресу 
кожна з палат може проводити інші сесії. 

3. Політичні групи Конгресу зустрічаються, головним 
чином, на сесіях та засіданнях Статутного з’їзду.

Стаття 7
1. У рамках Конгресу робота також організовується у двох 

палатах: Палаті місцевих влад і Палаті регіо нальних влад. 
Кожна палата складається з такої кількості місць, яка є в її роз-
порядженні у самому Конгресі. 

2. Кожна палата обирає своє бюро з-поміж представників, 
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що входять до неї, на строк у два роки. Бюро складається з 
президента палати і семи віце-президентів, дотримуючись, за 
можливості, пропорційного географічного представництва дер-
жав-членів. Жодна держава-член не може мати більше одного 
представника в бюро кожної з палат. Бюро палат можуть зби-
ратися тільки під час зборів Бюро Конгресу.

Стаття 8
1. Статутний з’їзд діє від імені Конгресу між сесіями. 

Зокрема, він приймає звіти та організовує дискусії та обгово-
рення відповідно до цілей Конгресу.

2. Статутний з’їзд складається з голів усіх націо нальних 
делегацій та членів Бюро Конгресу. Статутний з’їзд склика-
ється, у разі необхідності, президентом за рішенням Бюро.

Стаття 9
1. Бюро Конгресу складається з бюро палат і Президента 

Конгресу та несе відповідальність за безперервність роботи 
Конгресу в період між сесіями Статутного з’їзду і Конгресу. 
Президенти політичних груп і голови комітетів є ex officio чле-
нами Бюро без права голосу.

2. Бюро є також відповідальним за підготовку сесій 
Конгресу, координування роботи двох палат, зокрема щодо 
розподілу питань між палатами, координування роботи комі-
тетів і ad hoc робочих груп, підготовку бюджету і здійснення 
збалансованого розподілу бюджетних коштів між Конгресом 
і двома палатами. Що стосується розподілу питань, то жодне 
питання не може розглядатися одразу в обох палатах. Будь-яке 
питання, в якому зацікавлені обидві палати, має розглядатися 
в Конгресі. Повноваження Бюро і його роль детально визнача-
ються у внутрішніх правилах про цедури.

3. Керівництво Бюро Конгресу здійснює Президент 
Конгресу.

Стаття 10
1. Якщо питання належить до компетенції обох палат, Бюро 

Конгресу може у виключних випадках створити ad hoc робочу 
групу, спільну для обох палат.

2. Після розподілу питань між двома палатами і комітетами 
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відповідно до статті 9 бюро палати, відповідальної за певне 
питання, може у виключних випадках створити спеціальну 
робочу групу з обмеженою кількістю членів, що мають визна-
чене коло повноважень (підготовка звітів, організація конфе-
ренцій, розвиток проектів зі співпраці або певних видів між-
урядових заходів у рамках Ради Європи).

3. Організація роботи спеціальних робочих груп визнача-
ється внутрішніми правилами про цедури.

4. Конгрес та обидві його палати відповідно до положень, що 
визначаються їхніми внутрішніми про цедурними правилами, 
можуть консультуватися і працювати з представникам міжна-
родних асоціацій місцевих і регіо нальних влад, про які йдеться 
у статті 5, а також з представникам націо нальних асоціацій міс-
цевих і регіо нальних влад, які беруть участь у процесі призна-
чення націо нальних делегацій. Як правило, витрати за участь 
покладаються на такі організації або асоціації. 

Стаття 11
1. Всі рекомендації та звернення, які адресовані Комітету 

міністрів та/або Парламентській асамблеї, так само як і резолю-
ції, адресовані всім місцевим та регіо нальним владам, прийма-
ються під час пленарного засідання Конгресу або ж Статутним 
з’їздом.

2. Якщо ж одне з питань оцінюється Бюро Конгресу як таке, 
що належить до виняткової компетенції однієї з палат, то:  

а. рекомендації та звернення з цього питання, адресовані 
Комітету міністрів та/або Парламентській асамблеї, при-
ймаються Конгресом або ж Статутним з’їздом у період між 
сесіями, однак без розгляду питання по суті. У виняткових 
випадках Бюро Конгресу може уповноважити іншу палату 
сформулювати думку щодо проектів цих документів;

b. резолюції з цього питання, адресовані всім місцевим та 
регіо нальним владам, які представляє ця палата, прийма-
ються Конгресом або ж Статутним з’їздом у період між 
сесіями, однак без розгляду питання по суті.

Стаття 12
Умови, за яких Комітет міністрів та Парламентська асамб-

лея можуть бути колективно представлені під час засідань 
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Конгресу або однієї з його палат, а також умови, за яких окремі 
представники Комітету міністрів та Парламентської асамблеї 
можуть брати слово для виступу під час роботи Конгресу чи 
однієї з його палат, визначаються Комітетом міністрів після 
консультацій з Конгресом та вносяться до внутрішніх про -
цедурних правил останнього.

Стаття 13
1. Конгрес приймає власні внутрішні про  цедурні правила, 

які також поширюються на палати. Зокрема ці правила визна-
чають:  

a. методи оцінки відповідності критеріям статті 2.2 Хартії;
b. кворум;  
c. питання щодо права голосу та необхідної більшості 

при голосуванні – під цим мається на увазі, що реко-
мендації та звернення, адресовані Комітету міністрів і 
Парламентській асамблеї, а також рекомендації, адресо-
вані країні після проведення місцевих або регіо нальних 
виборів, приймаються більшістю в дві третини від пода-
них голосів; 

d. про  цедуру виборів Президента Конгресу та президента і 
віце-президентів кожної з палат;  

e. про  цедуру визначення порядку денного і сповіщення про 
нього членів; 

f. організацію роботи в комітетах і ad hoc робочих групах.
2. Крім того, внутрішні про  цедурні правила Конгресу визна-

чають терміни та спосіб затвердження представників та їхніх 
заступників і про  цедуру визначення їхніх повноважень з поси-
ланням, зокрема на статті 2, 3 і 7 цієї Хартії.  

Стаття 14
1. Конгрес обирає Президента із числа членів кожної з 

палат, які є представниками, чергуючи представників від палат. 
Мандат Президента дійсний на термін у два роки.

2. Кожна палата Конгресу обирає з числа своїх представ-
ників свого президента, який наділяється повноваженнями на 
термін у два роки.  
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Стаття 15
1. Секретаріат Конгресу створюється Генеральним секрета-

рем Конгресу, який обирається Конгресом. Генеральний секре-
тар Конгресу є підзвітним Конгресу та його органам і діє на 
підставі повноважень, наданих Генеральним секретарем Ради 
Європи. Кандидати можуть надсилати свої заяви Генеральному 
секретарю Ради Європи, який потім передає їх на розгляд 
Президенту Конгресу, додавши свої пропозиції. Після пере-
вірки кандидатур Бюро передає список кандидатів для голо-
сування до Конгресу. З метою роз’яснення питань, не висвітле-
них у цій Хартії, Статутний з’їзд від імені Конгресу встановлює 
про  цедуру обрання Генерального секретаря Конгресу.

2. Генеральний секретар обирається Конгресом на термін у 
п’ять років з можливістю переобрання, однак його вік не може 
перевищувати граничний вік, встановлений для всіх працівни-
ків Ради Європи.

3. Генеральний секретар Ради Європи після консультації з 
Бюро Конгресу призначає Директора.

4. Секретаріат кожної з палат створюється виконавчим 
секретарем палати, який призначається Генеральним секрета-
рем Ради Європи після неформального обміну думками з пре-
зидентом відповідної палати, під час якого він пояснює наміри 
і мотиви свого вибору.

Стаття 16
1. Комітет міністрів приймає бюджет Конгресу в рамках зви-

чайного бюджету Ради Європи.
2. Бюджет має покривати, зокрема витрати, пов’язані з про-

веденням сесій Конгресу та зі зборами палат і органів Конгресу, 
а також всі інші витрати, пов’язані з діяльністю Конгресу, які 
можна чітко визначити. Щодо пленарних сесій, то бюджетом 
покриваються тільки витрати на участь представників.

3. Голосування за бюджет Конгресу проходить окремо під 
час голосування за бюджет Ради Європи.

4. Конгрес повідомляє Генерального секретаря Ради Європи 
та Комітет міністрів про свої потреби у контексті бюджету. 
Його запити розглядаються в загальному контексті проекту 
бюджету, який передається на розгляд Генеральним секрета-
рем Ради Європи.
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5. Розміри і методи визначення добових ставок членів 
Конгресу встановлюються окремим рішенням Комітету міні-
стрів.

6. Бюро Конгресу є відповідальним за розпорядження 
бюджетом Конгресу (окрім коштів на оплату праці постійного 
персоналу і коштів, виділених на потреби політичних груп). 
Бюро має дотримуватися фінансових правил Ради Європи і 
забезпечувати отримання необхідних коштів для функціону-
вання статутних органів Конгресу і його палат. Ці кошти не 
можуть перевищувати загальний об’єм бюджетних коштів, 
виділених Конгресу.
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КИЇВСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ

(прийнята на Конференції міністрів держав – членів Ради Європи, 
відповідальних за місцеве та регіо нальне врядування, 

3 – 4 листопада 2011 року)

Kyiv Declaration
(adopted by the European Ministers Responsible for Local  

and Regional Government at the 17th Session of their  
Council of Europe Conference  

3 – 4 November 2011)

Ми, міністри держав – членів Ради Європи, відповідальні 
за місцеве та регіо нальне врядування, які зібралися 3 – 4 лис-
топада 2011 року у м. Київ на 17-й сесії нашої Конференції з 
метою зробити крок уперед у нашій довготривалій співпраці,

розглянувши хід просування Утрехтської декларації та 
Утрехтського порядку денного,

вирішили:

Стосовно майбутньої перспективи загальноєвропейської 
роботи щодо місцевої та регіо нальної демократії

1. взяти на себе зобов’язання впроваджувати тривалі та нові 
ініціативи у майбутньому в наших державах-членах для зміц-
нення належного врядування, розвитку потенціалу та демо-
кратичної участі громадян на місцевому та регіо нальному рів-
нях, зобов’язатися приймати подальші заходи, що випливають 
з оглядових доповідей про хід робіт з перспектив на майбутнє, 
представлених у Києві, і доповідати Комітету міністрів про 
результати;

2. висловити нашу підтримку доповіді, що була підготовлена 
нашим колегою Мануелем Чавесом, та із задоволенням відмі-
тити підтримку, яку вона отримала з боку Конгресу і визнання, 
яке вона надає кожному з інституційних суб’єктів Ради Європи; 
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3. закликати Комітет міністрів ввести в дію заходи для здій-
снення пропозицій, представлених у звіті і запропонувати, за 
згодою Президента та інших представників конгресу, які були 
присутні з нами в Києві, що: 

- ці заходи можуть включати «Раду з реалізації на високому 
політичному рівні», скликану Головою на період діяльності 
Комітету міністрів, для надання допомоги в розвитку таких 
пропозицій, як «загальний порядок денний», а також:

- така «Рада з реалізації на високому політичному рівні» 
може включати міністрів або державних секретарів, які 
відповідають за місцеве та регіо нальне врядування та 
членів Парламентської асамблеї і Конгресу; 

Стосовно подальших наслідків економічної кризи  
для місцевої влади і політики реагування на це

4. спираючись на наші дискусії в Києві, які підкреслили 
спільні проблеми та виклики, що стоять перед нами, погоди-
тися прийняти більш розвинений набір керівних принципів для 
наших дій на націо нальному рівні, який відтепер буде назива-
тися «Київські керівні настанови»; 

5. зобов’язатися черпати натхнення з «Київських керівних 
настанов», щоб використовувати їх і робити активний внесок у 
роботу, що повинна бути проведена згідно з пунктом 7 нижче, 
залучаючи старших посадових осіб, компетентних у цих питан-
нях; 

6. активно поширювати і привертати увагу всіх зацікавлених 
сторін в наших країнах до доповіді «Місцеве самоврядування в 
критичні моменти: політика кризи, відновлення та стале май-
бутнє» та до «Київських керівних настанови»; 

7. місцевим та регіо нальним органам влади пережити еко-
номічний спад і вирішити довгострокові завдання, включити в 
програму Ради Європи з питань місцевої і регіо нальної демо-
кратії та управління проведення роботи з: 

- аналізу впливу мінливого економічного стану на місцеві 
бюджети, а також моніторингу та розробки відповідних 
політичних заходів на основі «Київських керівних наста-
нов» і в повній відповідності до Європейської хартії міс-
цевого самоврядування, настанов Комітету міністрів 
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і, залежно від обставин, до рекомендованої структури 
регіо нальної демократії; 

Стосовно прав людини на місцевому рівні 
8. запропонувати Комітету міністрів, у рамках програми 

Ради Європи з питань місцевої і регіо нальної демократії та 
управління, в діалозі з Парламентською асамблеєю, Конгресом 
та Конференцією міжнародних неурядових організацій, роз-
робити пропозиції щодо підвищення обізнаності щодо прав 
людини на рівні місцевого і регіо нального управління; 

9. запропонувати Комітету міністрів розглянути, як 
можна найкращим чином упровадити та підтримати прин-
ципи ефективного демократичного управління на місцевому 
і регіо нальному рівні та вбудувати їх у практику місцевих і 
регіо нальних органів влади шляхом прийняття проекту реко-
мендації про принципи належного демократичного управління 
на місцевому рівні; 

Стосовно ролі держави в подоланні перешкод на шляху 
прикордонного співробітництва 

10. закликати держави-члени, оскільки вони ще цього не 
зробили, підписати та ратифікувати Мадридську конвенцію 
про транскордонне співробітництво і три додаткових прото-
коли до неї; 

11. продовжувати, незважаючи на нинішні бюджетні труд-
нощі, підтримувати транскордонне співробітництво з метою 
втілення в життя публічного порядку у все більш широких 
областях або в областях, які охоплюють більш населення, зба-
гачуючи і раціоналізуючи надання державних послуг, сприя-
ючи територіальній інтеграції та сприяючи більш ефективному 
економічному і соціальному розвитку; 

12. активізувати зусилля для усунення або зменшення, 
наскільки це можливо, перешкод для транскордонної співпраці 
для тих територій, які часто були обмеженими через становище 
на кордоні країни; 

13. передбачити, при необхідності, центральний або регіо-
нальний «офіс посередника із особливих справ» для тран-
скордонного співробітництва, до завдань якого буде входити 
сприяння більш динамічній діяльності різних міністерств та 
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зацікавлених сторін, або «контактну особу або орган» прикор-
донної зони, з якою зможуть зв’язатися територіальні органи 
влади та громади при просуванні та створенні транскордонного 
співробітництва; 

14. рекомендувати Комітету міністрів включити до про-
грами Ради Європи з питань місцевої і регіо нальної демокра-
тії та управління роботу щодо обміну результатами та досві-
дом деяких держав-членів, які створили транскордонний «офіс 
посередника із особливих справ»; 

Стосовно Декларації в цілому
15. зобов’язатися забезпечити послідовність нашої роботи і 

підтримувати зв’язок з нашими колегами із закордонних справ 
для забезпечення оптимального обміну інформацією та взаємо-
дії з Комітетом міністрів; 

16. запросити наступних голів Комітету міністрів, а саме, 
Україну, Велику Британію та Албанію, довести цю декларацію 
до відома Комітету міністрів при першій можливості.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 
RЕС(2001)19 ПРО УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ 

СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ1

(прийнята 6 грудня 2001 року на 776-му  
засіданні заступників міністрів)

Recommendation Rec(2001)19 of the Committee of Ministers  
to Member States on the Participation of Citizens in Local Public Life 

(adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2001  
at the 776th meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту 
Ради Європи,

беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення біль-
шої єдності між її членами задля збереження й утілення ідеа-
лів і принципів, які є їхньою спільною спадщиною, а також для 
сприяння їх економічному й соціальному прогресу, 

беручи до уваги, що участь громадян є осердям демократії 
та те, що громадяни, віддані демократичним цінностям, є сві-
домими своїх громадянських обов’язків, беруть участь у полі-
тичній діяльності і становлять життєву силу будь-якої демо-
кратичної системи,

будучи впевненим у тому, що місцева демократія є одним 
із наріжних каменів демократії в країнах Європи та що її зміц-
нення є чинником стабільності,

звертаючи увагу на те, що місцева демократія має функці-
онувати в контексті, який генерує нові виклики, що є наслід-
ком не лише структурних і функціо нальних змін в організації 

1 Переклад за виданням: Акти європейського права з питань регіо нальної 
політики та місцевого самоврядування / Заг. ред. В.М. Литвина. – 2-ге видання, 
виправлене і доповнене. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 792 с.
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місцевих урядів, а й радикальних політичних, економічних й 
соціальних змін в Європі, а також глобалізації,

усвідомлюючи, що суспільні очікування призвели до того, 
що місцева політика змінює свою форму, а це, у свою чергу, 
потребує більш відкритих, гнучких і ad hoc методів участі,

беручи до уваги, що за певних обставин рівень довіри людей 
до обраних інститутів влади знижується, й те, що державні 
інститути відчувають потребу перебудовуватися й відповідати 
громадськості по-новому, щоб підтримати законність ухва-
лення рішень,

визнаючи, що існує багато різноманітних заходів для спри-
яння участі громадян і що ці заходи можна адаптувати до різно-
манітних умов місцевих громад,

беручи до уваги, що право громадян висловлюватися 
про найважливіші рішення, наслідком чого є довгострокові 
зобов’язання, або робити вибір, який потім важко змінити (і це 
турбує більшість громадян) – один із демократичних принци-
пів, спільних для всіх держав – членів Ради Європи,

беручи до уваги, що це право можна якнайліпше здійсню-
вати на місцевому рівні та що, відповідно, слід ужити заходів 
для більш прямого залучення громадян до управління місце-
вими справами за умови збереження ефективності й дієвості 
такого управління,

знову підтверджуючи свою впевненість у тому, що представ-
ницька демократія є частиною загальної спадщини держав-чле-
нів і підґрунтям для участі громадян у суспільному житті на 
націо нальному, регіо нальному й місцевому рівнях,

беручи до уваги, що діалог між громадянами й представни-
ками влади, обраними на місцевому рівні, є важливим для міс-
цевої демократії, оскільки зміцнює законність демократичних 
місцевих інститутів та ефективність їх дій,

беручи до уваги, що додержуючись принципу субсидіар-
ності, органи місцевої влади мають взяти на себе провідну роль 
у справі заохочення участі громадян і що успіх будь-якої полі-
тики місцевої демократичної участі залежить від відданості цих 
органів влади,

зважаючи на Рекомендацію № К(81)18 Комітету міністрів 
державам-членам про участь [громадян] на рівні місцевих рад і 
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беручи до уваги, що ті зміни, які відбулися після її ухвалення, 
стали підставою для її заміни цією Рекомендацією,

зважаючи на Висновок 232(2001) Парламентської асамб-
леї, зважаючи на Висновок 15(2001) Конгресу місцевих і регіо-
нальних влад Європи та на інші відповідні документи Конгресу 
в цій сфері,

рекомендує урядам держав-членів:
1) сформувати політику із залученням органів місцевої, а 

якщо потрібно, і регіо нальної влади, спрямовану на заохочення 
участі громадян у місцевому суспільному житті, на основі прин-
ципів Європейської хартії місцевого самоврядування, ухвале-
ної як міжнародний договір 15 жовтня 1985 року й ратифіко-
ваної на сьогодні переважною більшістю держав – членів Ради 
Європи, а також на підставі принципів, що містяться в Додатку І  
до цієї Рекомендації;

2) ухвалити в контексті таким чином сформованої полі-
тики, а також враховуючи заходи, наведені у Додатку ІІ до цієї 
Рекомендації, заходи в межах їхніх повноважень, зокрема з 
метою поліпшення законодавчих рамок, що визначають участь 
і забезпечення того, щоб націо нальне законодавство й норми 
давали можливість органам місцевої та регіо нальної влади 
застосовувати широке коло інструментів участі відповідно до 
пункту 1 Рекомендації № R(2000)14 Комітету міністрів «Про 
місцеве опо датку вання, фінансове вирівнювання й субсидії 
органам місцевої влади»;

3) відповідно запропонувати органам місцевої й регіо-
нальної влад:

- приєднатися до принципів, що містяться у Додатку І до 
цієї Рекомендації, та ефективно впроваджувати в життя 
політику, що заохочує участь громадян у місцевому сус-
пільному житті;

- поліпшувати місцеві норми участі громадян у місцевому 
суспільному житті й практичні домовленості про це та 
вживати будь-яких інших заходів у межах їх компетен-
ції, що сприятимуть участі громадян, за умови належ-
ної поваги до заходів, наведених у Додатку ІІ до цієї 
Рекомендації;

4) забезпечити, щоб Рекомендацію було перекладено 
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державними мовами або мовами їхніх країн, належно оприлюд-
нено й доведено до відома органів місцевої й регіо нальної влад;

вирішив, що ця Рекомендація замінить Рекомендацію 
№ R(81)18 про участь на рівні місцевих рад.

ДОДАТОК І
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ  

УЧАСТІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
1. Гарантувати громадянам право на доступ до чіткої, 

вичерпної інформації про різноманітні справи, що стосуються 
їхніх місцевих громад, і право висловлюватися про найважли-
віші рішення, які впливають на їхнє майбутнє.

2. Шукати нових способів піднесення громадянської свідо-
мості та спільно з громадами й органами місцевої влади спри-
яти культурі демократичної участі.

3. Підвищувати обізнаність про належність до громади та 
заохочувати громадян брати на себе відповідальність і робити 
внесок у життя своїх громад.

4. Приділяти більше уваги зв’язкам між органами державної 
влади і громадянами та заохочувати місцевих лідерів робити 
наголос на участі громадян та уважно ставитися до їхніх вимог 
і очікувань з метою забезпечити належну відповідь на потреби, 
які вони [громадяни] висловлюють.

5. Виробити загальний підхід до питання участі громадян, 
зважаючи як на механізм представницької демократії, так і на 
форми прямої участі в ухваленні рішень та в управлінні місце-
вими справами.

6. Уникати занадто жорстких рішень і дозволяти експери-
ментувати, надаючи при цьому перевагу наділенню повнова-
женнями, а не встановленню норм; відповідно, забезпечити 
широке коло інструментів участі та можливість їх поєднання, 
адаптуючи способи їх застосування залежно від обставин.

7. Почати з поглибленої оцінки стану участі громадян на 
місцевому рівні; визначити відповідні точки відліку й упро-
вадити систему контролю для відстеження будь-яких змін та 
визначення причин будь-яких позитивних чи негативних тен-
денцій у цій участі, а також оцінки впливу вжитих заходів.

8. Уможливити обмін інформацією в країнах і між ними про 



112

Р о з д і л  1.  Акти європейських організацій

позитивний досвід, пов’язаний із участю громадян; підтриму-
вати спільне навчання працівників органів місцевої влади з 
питань ефективності різних методів участі, а також забезпе-
чити цілковиту поінформованість громадськості про все коло 
доступних можливостей.

9. Звернути особливу увагу на ті категорії громадян, які сти-
каються з більшими труднощами, долучаючись до участі, або на 
ті, які де-факто залишаються на узбіччі місцевого суспільного 
життя.

10. Визнати важливість справедливого представництва 
жінок у місцевій політиці.

11. Визнати потенціал дітей і молоді для стабільного розви-
тку місцевих громад і підкреслити роль, яку вони можуть віді-
гравати.

12. Визнати й піднести значення асоціацій та об’єднань гро-
мадян як ключових партнерів у розвитку та підтримці культури 
участі та як рушійної сили у практичному впровадженні демо-
кратичної участі.

13. Відповідно до принципу субсидіарності заручитися під-
тримкою органів влади всіх територіальних рівнів, при цьому 
кожен орган влади відповідає за належні дії в межах його ком-
петенції.

ДОДАТОК ІІ
КРОКИ Й ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАОХОЧЕННЯ  
ТА ПІДТРИМКУ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ 

СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ
А. Загальні кроки й заходи
1. Переконатися, враховуючи складність та зростаючу глоба-

лізацію світу, що важливість місцевих дій та ухвалення рішень 
роз’яснюється громадськості шляхом визначення ключових 
ролей органів місцевої влади у середовищі, що змінюється.

2. Належно підкреслити цю участь і у разі потреби з’ясувати, 
чи гарантує наявний баланс сил на націо нальному, регіо-
нальному й місцевому рівнях органам місцевої влади та її обра-
ним представникам достатню можливість діяти на місцевому 
рівні з метою створення потрібних стимулів і мотивації для 
залучення громадян. Для цього використовувати кожну мож-
ливість функціо нальної децентралізації, наприклад, делегуючи 
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більшу відповідальність у питаннях, що стосуються шкіл, 
дошкільних та інших установ для дітей чи малюків, закладів 
для людей похилого віку, лікарень і центрів здоров’я, спорту і 
відпочинку, театрів, бібліотек тощо.

3. Поліпшити викладання з питань, що стосуються грома-
дянства, і впровадити в шкільні програми й програми підго-
товки вчителів завдання, які сприяли б обізнаності про від-
повідальність, покладену на кожну людину в демократичному 
суспільстві, зокрема в місцевій громаді, незалежно від того, 
чи це обраний представник влади, чи місцева адміністративна 
службова особа, державний або комунальний службовець, чи 
звичайний громадянин.

4. Заохочувати представників влади, обраних на місцевому 
рівні, і працівників органів місцевої влади всіма придатними 
засобами, і розробленням кодексів поведінки також; поводи-
тися згідно з високими етичними стандартами й забезпечувати 
їх дотримання.

5. Впроваджувати більшу прозорість у діяльність місцевих 
установ і органів влади, зокрема:

i) забезпечувати публічне ухвалення рішень на місцевому 
рівні (оприлюднення порядку денного засідань місцевої 
ради й місцевих органів виконавчої влади; відкритість 
для громадськості засідань місцевої ради та її комітетів; 
[проведення] сесій, присвячених питанням-відповідям; 
опублікування протоколів засідань і рішень тощо);

ii) для всіх громадян гарантувати й поліпшувати доступ до 
інформації про питання місцевого значення (організа-
ція інформаційних бюро, центрів документації, публіч-
них баз даних; використання інформаційних технологій; 
спрощення адміністративних формальностей і змен-
шення вартості одержання копій документів тощо);

iii) забезпечувати відповідною інформацією про адміністра-
тивні органи та їхню організаційну структуру, а також 
інформувати громадян, яких безпосередньо стосується 
будь-яка про  цедура, про її перебіг, а також про відпові-
дальних службових осіб.

6. Здійснювати повномасштабну комунікативну політику 
з метою роз’яснення громадянам основних проблем, що непо-
коять громаду, й наслідків найважливіших політичних рішень 
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органів влади та інформувати громадян про можливості й 
форми участі в місцевому суспільному житті.

7. Розвивати – як у найбільш населених містах, так і в сіль-
ських регіонах – форму так званої сусідської демократії, щоб 
дати громадянам можливість більше впливати на їхнє місцеве 
середовище й діяльність місцевих рад у різних сферах життя. 
Конкретніше:

i) заснувати на субмуніципальному рівні органи, якщо 
потрібно, виборні або такі, до яких входять обрані пред-
ставники, яким можуть бути надані дорадчі та інформа-
ційні функції і, можливо, делеговані виконавчі повнова-
ження;

ii) заснувати адміністративні установи, підпорядковані міс-
цевій раді, для сприяння контактам між органами місце-
вої влади і громадянами;

iii) виробити в кожній сфері інтегрований підхід до органі-
зації й забезпечення громадських служб, що ґрунтувався 
б на бажанні чути громадян і працювати відповідно до їх 
потреб;

іv) заохочувати місцевих мешканців брати участь – прямо 
або через об’єднання сусідів – у формуванні й здій-
сненні проектів, які безпосередньо впливають на їхнє 
довкілля, наприклад, створення й підтримання зелених 
зон та ігрових майданчиків, боротьбу зі злочинністю, 
створення умов для допомоги/самодопомоги (догляд за 
дітьми, людьми похилого віку та ін.).

В. Кроки й заходи, пов’язані з участю в місцевих виборах  і 
системі представницької демократії

1. Перевіряти функціонування місцевих виборчих систем з 
метою визначення, чи є в них якісь серйозні вади або домовле-
ності про участь у голосуванні, що може відвертати певні групи 
населення від голосування, та розглянути можливість виправ-
лення цих вад або домовленостей.

2. Усіма засобами сприяти участі у виборах. За потреби про-
водити інформаційні кампанії з метою роз’яснення, як голосу-
вати, а також заохочувати широку громадськість реєструватися 
для участі в голосуванні й скористатися своїм правом голосу. 
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Слушним засобом також можуть виявитися інформаційні кам-
панії, спрямовані на певні сектори населення.

3. Перевіряти реєстрацію виборців і перебіг виборів з метою 
визначення (за потреби), чи відбуваються якісь зміни в загаль-
ній про  цедурі, чи є проблеми щодо певних категорій або груп 
населення, які мало цікавляться виборами.

4. Зважаючи на складність і вимоги сучасного життя, роз-
глянути заходи, спрямовані на те, щоб зробити вибори зручні-
шими, наприклад:

i) переглянути, як працюють виборчі дільниці (їх кількість, 
доступність, години роботи тощо);

ii) впровадити нові можливості голосування – такі, що 
більше відповідають прагненням громадян у кожній 
державі-члені (дострокове голосування, голосування 
поштою, голосування на поштовій дільниці, електронне 
голосування тощо);

iii) впровадити спеціальні форми допомоги (наприклад, 
інвалідам чи неписьменним особам), або інші спеціальні 
зручності для голосування для певних категорій виборців 
(голосування за дорученням, голосування вдома, в лікар-
нях, казармах чи у в’язницях тощо).

5. Для поліпшення оцінки впливу будь-яких запланованих 
заходів у разі потреби здійснювати (або дозволяти здійсню-
вати) пілотні проекти з апробації нових виборчих заходів.

6. Проаналізувати про  цедури висування кандидатів на міс-
цеві виборні посади й розглянути, наприклад, такі питання:

i) чи мають виборці брати участь у відборі кандидатів, 
наприклад, якщо їм (виборцям) дати можливість пода-
вати незалежні списки чи висувати своїх кандидатів або 
обирати одного чи більше кандидатів;

ii) чи мають виборці більше впливати на вибори або при-
значення (голів) місцевих виконавчих рад; цього можна 
досягти завдяки прямим виборам, референдумам, 
рішення яких є обов’язковими для виконання, та іншим 
способам.

7. Вивчити питання про сумісництво в разі обрання на 
посаду з метою вжиття заходів, спрямованих на запобігання 
сумісництву, коли це може перешкоджати здійсненню відпо-
відних обов’язків або призвести до конфлікту інте ресів.
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8. Вивчити умови, що впливають на ефективне здійснення 
обраною службовою особою її повноважень, з метою ухвалення 
рішення про те, чи можуть певні аспекти статусу представни-
ків місцевої влади або практичні домовленості про здійснення 
ними повноважень заважати їхній участі в політиці. За потреби 
розглянути заходи, спрямовані на усунення таких перешкод, і, 
зокрема, надати обраним представникам можливість присвячу-
вати відповідний час їхнім обов’язкам, а також звільнити їх від 
певних економічних обмежень.

С. Кроки й заходи, спрямовані на заохочення прямої участі 
громадян в ухваленні рішень на місцевому рівні та в управлінні 
місцевими справами

1. Сприяти діалогу між громадянами і обраними представ-
никами влади, а також обізнаності органів місцевої влади про 
різні способи спілкування з громадськістю й про широке коло 
засобів, за допомогою яких громадськість може брати пряму 
участь в ухваленні рішень. Таку обізнаність можна розвивати 
завдяки публікації посібників (наприклад, у формі хартії про 
суспільну участь на місцевому рівні), проведенню конференцій 
і семінарів чи відкриттю добре підтримуваної веб-сторінки для 
розміщення прикладів ліпшої практики.

2. Використовуючи огляди і обговорення, розвивати розу-
міння сили й слабкості різних способів участі громадян в ухва-
ленні рішень; заохочувати інновації й експерименти в нама-
ганнях органів місцевої влади спілкуватися з громадськістю й 
тісніше залучати її до ухвалення рішень.

3. Зокрема, повною мірою використовувати:
i) нові інформаційні й комунікативні технології й уживати 

заходів для забезпечення використання органами місце-
вої влади та іншими державними органами (на додаток 
до традиційних засобів і тих, що довели свою корисність, 
скажімо, офіційні публічні повідом лення чи офіційні 
брошури) всього комплексу доступних комунікативних 
засобів (інтерактивні веб-сторінки, багатоканальне мов-
лення тощо);

ii) більш дорадчі механізми ухвалення рішень, серед них 
і ті, що передбачають обмін інформацією й думками, 
наприклад, публічні збори громадян, суди присяжних 
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засідателів та різні види зібрань, груп, громадських комі-
тетів, чиїми функціями є давати поради чи висувати про-
позиції, а також круглі столи, опитування громадської 
думки, огляди користувачів тощо.

4. Впровадити або у разі потреби вдосконалити законодав-
ство, що уможливить:

i) петиції/клопотання, пропозиції й скарги громадян до 
місцевих рад чи інших органів місцевої влади;

ii) народні ініціативи з вимогою до обраних органів влади 
розглянути порушені в їх рамках питання й дати грома-
дянам відповіді чи ініціювати про  цедури референдуму;

iii) консультативні референдуми чи референдуми, на яких 
ухвалюються обов’язкові для виконання рішення, про 
справи місцевого значення; ці референдуми оголошують 
органи місцевої влади з власної ініціативи чи на про-
хання місцевої громади;

іv) механізми клопотання громадян до органів, що ухвалю-
ють рішення, у тому числі й до представницьких органів;

v) засоби залучення громадян до управління (комітети 
користувачів, партнерські ради, пряме управління служ-
бами з боку громадян тощо).

5. Збільшувати вплив громадян на місцеве планування, вза-
галі на стратегічні й довгострокові рішення і, зокрема:

i) давати громадянам можливість брати участь у різних ета-
пах ухвалення саме таких рішень, зокрема, розділяючи 
цей процес на кілька етапів (наприклад, складання про-
грами, підготовка проектів і альтернативних варіантів, 
виконання, бюджетне й фінансове планування);

ii) ілюструвати кожну фазу планування чіткими, зрозумі-
лими матеріалами, легкодоступними для громадськості, 
використовуючи для цього, у разі можливості, на додаток 
до традиційних (карти, макети, аудіовізуальні матеріали) 
інші засоби інформації, доступні завдяки новим техно-
логіям (CD, DVD, доступні для громадськості докумен-
тальні електронні бази даних).

6. З метою залучення громадян до оцінювання й поліпшення 
місцевого управління розвивати механізми зворотного зв’язку.

7. Забезпечити, щоб безпосередня участь громадян 
по-справжньому впливала на ухвалення рішень, а також щоб 
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громадяни були добре поінформовані про наслідки своєї участі 
й бачили її реальні результати. Цілком символічна участь або 
така, що використовується задля гарантування законності 
визначеним рішенням, не знайдуть громадської підтримки. 
Втім, органи місцевої влади мають бути чесними з громад-
ськістю в обмеженні пропонованих форм прямої участі та уни-
кати появи надмірних очікувань щодо можливості узгодження 
різних інте ресів, зокрема тоді, коли рішення стосуються кон-
фліктуючих груп чи розподілу ресурсів.

8. Заохочувати та належно визнавати волонтерські настрої, 
що існують у багатьох місцевих громадах, і сприяти цим 
настроям, наприклад, через системи грантів чи інші форми під-
тримки й заохочення, добровільних і громадських організацій, 
груп громадянської активності тощо або завдяки укладанню 
контрактів чи угод між цими організаціями й органами місце-
вої влади, в яких йтиметься про відповідні права, функції і спо-
дівання цих сторін у процесі їх взаємодії.

D. Спеціальні кроки й заходи, спрямовані на заохочення тих 
категорій  громадян,  яким  через  різні  причини  важко  брати 
участь [у місцевому суспільному житті]

1. Регулярно збирати інформацію про участь різних кате-
горій громадян і визначати, чи належним чином представлено 
жінок, молодь, непривілейовані соціальні й певні професійні 
групи в обраних органах влади та чи беруть вони хоча б міні-
мальну участь або взагалі жодної участі у виборчих кампаніях 
чи інших формах місцевого суспільного життя.

2. Визначити мету для досягнення певних рівнів представ-
ництва та/або участі відповідних груп громадян і розробити 
пакети конкретних заходів, спрямованих на збільшення мож-
ливості участі цих груп громадян, наприклад:

i) запровадити для відповідних груп громадян активну 
комунікативну та інформаційну політику, зокрема у разі 
потреби проводити спеціальні медіа-кампанії для заохо-
чення до участі таких груп (слід приділити увагу вибору 
певної мови, ЗМІ та стилю проведення кампанії, які задо-
вольнятимуть потреби кожної групи);

ii) впровадити конкретні інституційні форми участі, від-
працьовані у разі потреби під час консультацій з групою 
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чи групами громадян, залучення яких заохочується (є 
широкий спектр можливостей для задоволення конкрет-
них потреб різних груп, наприклад, різноманітні форми 
зустрічей, конференцій чи кооптування);

iii) призначати службовців, які конкретно відповідають за 
розв’язання проблем незахищених груп населення, пере-
дання відповідним органам, що ухвалюють рішення, 
вимог до зміни повідом лення цим групам про досягнутий 
прогрес, а також про відповідь (позитивну чи негативну) 
на їхні вимоги.

3. Зокрема стосовно жінок:
і) підкреслити важливість справедливого представництва 

жінок в органах влади, що ухвалюють рішення, й роз-
глянути домовленості, які могли б полегшити поєднання 
активної політичної діяльності жінок з їх сімейним і тру-
довим життям;

іі) розглянути, якщо це можливо за законом, впровадження 
обов’язкової чи рекомендованої системи квот щодо міні-
мальної кількості кандидатів однієї статі, що можуть 
бути внесені до виборчого списку, та/або введення квоти 
місць, передбачених для жінок у місцевих радах, органах 
місцевої виконавчої влади й різноманітних комітетах і 
управліннях, створюваних органами місцевої влади.

4. Зокрема стосовно молоді:
i) розвивати школу як важливу громадську арену для участі 

молоді в демократичних процесах та для навчання молоді 
такої участі;

ii) сприяти на рівні місцевих рад ініціативам на зразок 
«дитячої ради» й «молодіжної ради», які є справді корис-
ним засобом освіти з питань місцевого громадянства, на 
додаток до можливостей діалогу з наймолодшими чле-
нами суспільства;

iii) заохочувати молодіжні об’єднання й, зокрема, сприяти 
розвитку гнучких форм і структур громадського залу-
чення, наприклад, молодіжних центрів, повністю вико-
ристовуючи можливість молоді самостійно створювати та 
здійснювати проекти;

іv) розглянути питання про зменшення вікового цензу для 
голосування або можливості бути обраними на місцевих 
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виборах, а також про участь у місцевих референдумах, 
консультаціях і народних ініціативах;

v) розглянути різні види ініціатив, запропонованих у Євро-
пейській хартії участі молоді в громадському житті на 
місцевому і регіо нальному рівнях, ухваленій Конгресом 
 місцевих і регіо нальних влад Європи в 1992 році.

5. Стосовно іноземців, зокрема, слід заохочувати їх активну 
участь у житті місцевої громади на недискримінаційних заса-
дах, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про участь 
іноземців у суспільному житті на місцевому рівні 1992 року, 
навіть якщо ці положення необов’язкові для держав, або, 
щонайменше, керуючись духом механізмів, передбачених цією 
Конвенцією.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 113(2002)  
ПРО ВІДНОСИНИ МІЖ ГРОМАДСЬКІСТЮ,  

МІСЦЕВОЮ РАДОЮ Й ВИКОНАВЧОЮ ВЛАДОЮ  
В МІСЦЕВІЙ ДЕМОКРАТІЇ  

(ІНСТИТУЦІЙНІ РАМКИ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ)

(4 червня 2002 року)

Recommendation 113(2002) of the Congress of Local  
and Regional Authorities on relations between the public,  
the local assembly and the executive in local democracy  

(the institutional framework of local democracy)
(4 June 2002)

Застосування пункту 2 статті 3 Європейської хартії місце
вого самоврядування на підставі 5ї загальної доповіді з нагляду 
за впровадженням Хартії

Конгрес, пам’ятаючи про пропозицію Палати місцевих влад,
1) зважаючи на пункт 2 статті 3 Європейської хартії місце-

вого самоврядування (далі – Хартія),
2) звертаючи увагу на те, що нині Хартія є єдиним міжна-

родним договором, який визначає – головним чином у пункті 
2 статті 3 – основні характеристики місцевого самоврядування 
та його інституційні рамки,

3) звернувши увагу на 5-ту загальну доповідь з політич-
ного нагляду за впровадженням Хартії (далі – 5-та доповідь), 
що стосується інституційних рамок місцевого самоврядування 
(пункт 2 статті 3), підготовлену п. А. Кнапе (Швеція) за допо-
могою групи незалежних експертів з Хартії, що функціонує в 
структурі Інституційного комітету Конгресу,
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4) впевнений, що права місцевого самоврядування мають 
здійснювати демократично обрані органи влади,

5) відзначаючи, що всі форми демократичного місцевого 
врядування передбачають існування представницьких рад, які 
прямо обирає народ (з або без підпорядкованих виконавчих 
органів), та що це за пунктом 2 статті 3 не перешкоджає грома-
дянам проводити збори, референдуми чи будь-які інші форми 
їхньої прямої участі, якщо таке дозволено законом,

6) звертаючи увагу на те, що законодавство в державах-чле-
нах дозволяє як різні методи обрання чи призначення виконав-
чої влади, так і різну організацію відносин між представниць-
кими радами й виконавчою владою,

7) відзначаючи, що в переважній більшості держав-членів 
органи місцевої виконавчої влади обирає або рада, або безпо-
середньо народ,

8) відзначаючи також, що пряме обрання голів місцевого 
самоврядування народом усе частіше стає й методом обрання 
голови виконавчої влади в державах-членах Ради Європи,

9) вітаючи тенденції в законодавстві й практиці держав-чле-
нів, які свідчать про те, що вибори місцевої виконавчої влади 
стають усе поширенішим явищем,

10) беручи до уваги, що обрання місцевої виконавчої влади 
є найбільш доречною про  цедурою,

11) беручи до уваги, що в будь-якому разі всі органи вико-
навчої влади незалежно від того, обрані вони чи призначені, 
мають регулярно звітувати про те, як вони здійснюють свої 
повноваження,

12) вважаючи, що згідно з пунктом 2 статті 3 Хартії націо-
нальне законодавство має гарантувати представницьким радам 
засоби ефективного нагляду за діяльністю виконавчої влади, 
що може здійснюватися серед іншого завдяки затвердженню 
місцевого бюджету й податків через голосування, ухвалення 
звітів про виконання бюджету чи планів розвитку міст і затвер-
дження місцевої політики на весь період обрання,

13) пам’ятаючи про те, що відповідальність виконавчих 
органів перед радами, до яких входять обрані представники 
влади, що гарантовано в пункті 2 статті 3 Хартії, може мати 
різні форми залежно, зокрема, від того, обираються чи призна-
чаються органи виконавчої влади,
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14) звертаючи увагу на те, що управління великими місь-
кими органами влади й зумовлений цим технічний характер 
їхніх рішень нерідко потребують більшого, ніж звичайно, вико-
навчого апарату,

15) проте залишаючись переконаними в тому, що професійні 
управлінці мають виконувати свої обов’язки під наглядом обра-
ного органу,

16) беручи до уваги, що слід обов’язково радитися з людьми, 
якщо це можливо, коли ухвалюються рішення з важливих гро-
мадських справ,

17) беручи також до уваги, що, як зазначено в преамбулі до 
Рекомендації № R(96)2 Комітету міністрів Ради Європи дер-
жавам-членам, місцевий референдум «може бути інструментом 
безпосередньої участі, який виховує громадянську відповідаль-
ність, дає можливість розв’язувати конфліктні ситуації демо-
кратично й сприяє зміцненню місцевого самоврядування через 
посилення відчуття громадянами своєї належності до громади»,

18) зважаючи на Рекомендацію Rec(2001)19 Комітету міні-
стрів державам-членам «Про участь громадян у місцевому 
публічному житті»,

19) згадуючи, що стосовно зміни місцевих територіальних 
кордонів стаття 5 Хартії гарантує: такі зміни «не можуть здій-
снюватися без попереднього з’ясування думки відповідних 
місцевих громад, можливо, шляхом проведення референдуму, 
якщо це дозволяється законом»,

20) відзначаючи, що ця Рекомендація є внеском Конгресу до 
спільного проекту Ради Європи «Змусити працювати демокра-
тичні інститути»,

21) пропонує державам-членам враховувати зауваження й 
рекомендації, викладені в Додатку до цієї Рекомендації, коли 
виникне потреба ухвалювати рішення, що впливатимуть на 
організацію органів місцевої влади,

22) пропонує державам-членам, які ще не зробили цього, 
підписати й/або ратифікувати Європейську хартію місцевого 
самоврядування (ETS 122),

23) пропонує державам-членам, які ще не зробили цього, 
підписати й ратифікувати Конвенцію про участь іноземців 
у громадському житті на місцевому рівні (ETS 144), а також 
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ужити заходів для просування Європейської хартії про участь 
молоді в місцевому й регіо нальному житті.

ДОДАТОК
ПРИНЦИПИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВІДНОСИНИ МІЖ 

ГРОМАДСЬКІСТЮ, МІСЦЕВИМИ РАДАМИ Й ВИКОНАВЧОЮ 
ВЛАДОЮ В МІСЦЕВІЙ ДЕМОКРАТІЇ

1. Пряма представницька місцева демократія
а. У 5-й доповіді звернено увагу на те, що в усіх державах-

членах Ради Європи місцева демократія ґрунтується на тому, 
що місцеву громаду представляють ради, чиїх членів прямо 
обирає народ. Цей основоположний принцип уже давно впро-
ваджено в багатьох державах.

b. Одночасно нині для переважної більшості європейських 
місцевих органів самоврядування пряма демократія в її най-
більш чистій формі – зборів населення для розв’язання питань 
місцевого значення – все частіше, якщо не завжди, визнача-
ється як кількістю населення, так і складністю вирішуваних 
справ.

c. Конгрес вважає, що у важливих справах, які становлять 
публічний інте рес на місцевому рівні, слід передбачити, за 
потреби, звернення до референдуму. Така форма консультацій 
потребує про  цедури, згідно з якою місцевому населенню про-
понують ухвалити справжнє рішення, яке буде обов’язковим до 
виконання для місцевої влади. У справах меншої ваги можна 
також передбачити консультації з народом, тобто про цедуру, 
згідно з якою населенню просто пропонують висловити думку, 
що не матиме обов’язкової чинності для місцевих обраних 
представників, і тоді за ними [обраними представниками] зали-
шається остаточне рішення.

d. Конгрес помітив, що значна кількість виборців утриму-
ється від участі в місцевих виборах, і стурбований цим. Він 
упевнений, що виборчі кампанії та акт голосування є унікаль-
ною можливістю для громадян взяти участь у формуванні міс-
цевої політики. 
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2. Участь громадян
а.  Для справжнього функціонування місцевої демократії 

важливо, щоб зв’язки між місцевими органами влади, обраними 
представниками й громадськістю, зміцнювалися.

b.  Цього можна досягти, крім іншого, завдяки створенню 
дорадчих рад (до них входитимуть іноземці, молодь, старші 
громадяни, діти та ін.) або рад, які об’єднуватимуть сусідів, та 
сприянню цим радам. Ці ради відображатимуть увесь спектр 
інте ресів місцевого населення за умови, що всі остаточні 
рішення залишатимуться за обраними представницькими 
органами, крім випадків, коли питання місцевого значення 
розв’язуватимуть збори громадян або коли закон передбачає 
будь-яку іншу форму прямого публічного залучення до управ-
ління громадськими справами.

Націо нальне законодавство держав-членів взагалі має 
зобов’язати місцеві влади заздалегідь і повністю інформувати 
громадськість про їхню політику.

Корисним засобом зміцнення зв’язків між органами місцевої 
влади й громадськістю є якнайширше оприлюднення рішень 
або інформації про перебіг обговорення громадських справ (в 
офіційних журналах, на дошках для оголошень, в Інтернеті, у 
місцевій пресі, в офіційних виданнях місцевої влади, в пере-
дачах місцевого радіо й телебачення). Методи оприлюднення 
можуть відрізнятися, охоплюючи сучасні засоби й найширшу 
можливу аудиторію.

Публічні засідання місцевих рад мають бути правилом, що 
вже стало практикою в переважній більшості держав-членів, а 
закриті засідання – винятком. Ця норма має, звичайно, бути 
встановлена законом, який повинен забезпечити, щоб засідання 
за зачиненими дверима відбувалися лише в особливих випад-
ках – коли йдеться про захист приватного життя або основних 
прав людини.

Громадськість повинна мати право ставити запитання міс-
цевим службовцям під час засідань ради; їй слід дати постійну 
можливість консультуватися з обраними представниками й міс-
цевими урядовими службовцями.

с. Відповідно до націо нального законодавства органи місце-
вої влади мають забезпечити право громадян на доступ до офі-
ційних документів. Зрозуміло, що слід також належно зважати 
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на захист приватного життя й основних прав громадян, а також 
на фінансові можливості місцевих рад. У зв’язку з цим Конгрес 
привертає увагу до Рекомендації Rec(2002)2 Комітету міністрів 
Ради Європи державам-членам «Про доступ до офіційних доку-
ментів».

d. Як уже було зазначав Конгрес у Рекомендації № 61(1999), 
існування на місцевому рівні інституту уповноваженого з прав 
людини чи посередника може впливати позитивно за умови 
успішного управління, зміцнення зв’язків між громадськістю 
і органами місцевої влади, більшої відкритості й ефективності 
місцевої адміністрації.

3. Відносини між радами і виконавчою владою
а. 5-та доповідь наводить різні методи обрання чи призна-

чення виконавчої влади, які відображають різноманітні істо-
ричні традиції та інституційну практику в державах-членах. 
Сама Хартія нібито не встановлює єдиного стандарту відбору 
представників виконавчої влади. Як підкреслено в 5-й допо-
віді, на основі сучасної практики держав-членів можна виді-
лити чотири категорії про цедури обрання чи призначення 
виконавчої влади: обрання чи призначення місцевими радами; 
пряме обрання народом; призначення центральними чи регіо-
нальними урядами або незалежним органом; здійснення вико-
навчих повноважень у рамках ради. Зазначено, що в бага-
тьох державах-членах органи місцевої влади мають виконавчі 
органи, прямо обрані народом. З огляду на сучасну практику 
держав-членів про цедура, яка не передбачає виборів місцевої 
виконавчої влади, є неприйнятною в контексті сучасної місце-
вої демократії.

Проте важливо, незважаючи на метод – обрання чи при-
значення виконавчої влади, – звернути увагу на те, що пункт 2 
статті 3 [Хартії] проголошує: «Це право [на місцеве самовря-
дування] здійснюється радами або зборами, члени яких вільно 
обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, 
загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм вико-
навчі органи». Тобто Хартія встановлює загальний принцип, 
який полягає в тому, що виконавча влада підпорядковується 
представницьким органам незалежно від того, чи її обирають, 
чи призначають.
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b. Отже, читаючи пункт 2 статті 3 Хартії, можна дійти висно-
вку, що саме представницька рада покликана опікуватися най-
важливішими для місцевої громади питаннями – бюджетними 
або податковими.

c. Але іноді через конкретні причини – неефективність чи 
брак про цедур нагляду, які є в розпорядженні ради, короткий 
строк перебування на посаді членів ради, слабке підґрунтя 
демократичних традицій чи конкретна участь головного адміні-
стративного службовця – можуть виникнути труднощі в додер-
жанні принципу Хартії, що проголошує відповідальність вико-
навчої влади перед представницьким органом.

d. У 5-й доповіді звертається увага на те, що нині в деяких 
державах-членах точиться дискусія довкола питання про пере-
гляд системи на користь ради. У доповіді висловлено думку, що 
загалом інституційного балансу слід шукати на місцевому рівні 
та що рада повинна мати засоби для здійснення ефективного 
нагляду за виконавчою владою.

e.  Наступні пункти стосуються того, як досягти такого 
балансу й забезпечити, щоб можна було закликати звітувати 
виконавчу владу на політичному рівні:

і) крім випадків, коли виконавчу владу призначає цен-
тральний уряд, концепція відповідальності за пунктом 2 статті 
3 Хартії не обов’язково означає, що виконавчу владу має від-
правляти у відставку рада, або що можливість відставки не 
можна відвернути, якщо це передбачено законодавством. Крім 
того, відставка виконавчої влади може також бути непрямим 
наслідком реалізації радою певних прав іншого характеру. Це 
означає, що абсолютного мінімуму, потрібного для додержання 
вимоги про відповідальність, можна досягти, впровадивши сис-
тему ефективного нагляду за виконавчою владою з боку ради, 
що уможливить регулярну перевірку її діяльності.

Як правило, щоб досягти цього, одночасно звільнивши раду 
від деяких обтяжливих завдань і таким чином сприяючи ефек-
тивності управління на місцевому рівні, націо нальне законо-
давство має заохочувати дійовий нагляд за виконавчою владою 
з боку ради, надавши їй можливість відмовитися від певних 
управлінських завдань, щоб сконцентруватися на функції 
формування місцевої політики (в першу чергу на рішеннях з 
питань бюджету й податків) і обов’язках стосовно нагляду. В 
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цьому контексті передача радою повноважень виконавчій владі 
може стати цікавою можливістю. Нагляд з боку ради може вза-
галі відбуватися завдяки здійсненню певних основних повно-
важень і обов’язків, як, наприклад, ухвалення бюджету, власних 
постанов, норм і планів міського розвитку, схвалення голосу-
ванням місцевих податків і доповідей про виконання бюджету, 
розв’язання конфліктних питань. Ці повноваження взагалі не 
делегуються;

іі) якщо виконавчу владу обирає народ, слід на самому 
початку обрання зажадати від неї представлення політичної 
програми. Для розв’язання спірних питань між радою й вико-
навчою владою, обраними народом, Конгрес пропонує впро-
ваджувати про цедури, які даватимуть змогу розв’язувати такі 
питання (зокрема суперечку між виконавчою владою й радою, 
яка паралізує процес ухвалення рішень).

Спірних питань можна уникнути, якщо проводити вибори 
до виконавчої влади й ради одночасно.

На додаток, про цедури нагляду, які є в розпорядженні ради, 
мають забезпечувати право ради – можливо, разом із громад-
ськістю – закликати виконавчу владу до звіту ще до закінчення 
строку її повноважень, маючи навіть можливість у кінцевому 
підсумку відправляти її у відставку. Якщо тих, хто очолює 
органи державної влади, безпосередньо обирає народ, будь-яке 
таке звільнення також має схвалювати народ. Однак ці про -
цедури мають одночасно передбачати всі гарантії, потрібні для 
стабільного місцевого управління (точне визначення питань, з 
яких виконавчу владу можна закликати звітувати, кваліфіко-
вана більшість для голосування за недовіру, достатній час для 
впровадження про цедури);

ііі) приділяючи особливу увагу питанню про відповідаль-
ність органів виконавчої влади, призначених центральним чи 
регіо нальним урядом або незалежним органом влади, а також 
питанню, чи можна закликати такі органи звітувати перед 
радою, Конгрес вважає, що націо нальне законодавство держав-
членів має передбачити про цедури, які дадуть раді можливість 
відправляти виконавчу владу у відставку (тобто ініціювати її 
відставку чи звільнення) і будуть обов’язковими до виконання 
для органів, що призначили цю виконавчу владу. Отже, можна 
зазначити, що тоді, коли рада не може відправити у відставку 
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виконавчий орган, призначений центральним чи регіо нальним 
урядом або незалежним органом, сформульовані в преамбулі 
Хартії вимоги до відповідальності перед радою буде не дотри-
мано й на більш загальному рівні існування місцевих влад, «які 
мають створені на демократичній основі директивні органи».

f. Можна також застосовувати інші засоби нагляду за вико-
навчою владою з боку ради, наприклад:

і) гарантувати обраним представникам такі основні права:
- вимагати проведення засідання ради;
- вводити їхні питання до порядку денного;
- ставити письмові чи усні запитання перед органами вико-

навчої влади;
іі) збільшувати можливості нагляду з боку опозиції завдяки:
- організації спеціальних засідань ради, присвячених роз-

гляду пропозицій опозиції, й надання їй можливості 
висловлювати думку на сторінках місцевих інформацій-
них видань;

- створенню системи, згідно з якою орган місцевого само-
врядування полегшує членам опозиції виконання їхніх 
обов’язків.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 139(2003)  
ПРО НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ І МІСЦЕВУ  

ТА РЕГІОНАЛЬНУ ДЕМОКРАТІЮ

(26 листопада 2003 року)

Recommendation 139(2003) of the Congress of Local  
and Regional Authorities on NGOs and Local  

and Regional Democracy
(26 November 2003)

Конгрес,
1) беручи до уваги доповідь п. Бернарда Сюо (Франція) 

«Неурядові організації (НУО) і місцева та регіо нальна 
демократії», представлену після конференції на цю тему в 
Європейському молодіжному центрі (м. Будапешт) 28 лютого – 
1 березня 2003 року, що була організована Конгресом місцевих 
і регіо нальних влад Європи (КМРВЄ), Комітетом у зв’язках з 
НУО, які мають консультативний статус при Раді Європи, під-
розділом Генерального директорату з політичних питань та 
Європейським молодіжним центром у Будапешті за підтримки 
Спільного проекту 1 «Демократичні інституції у дії»,

2) повністю ознайомившись з Підсумковою декларацією 
(так званою Будапештською декларацією), ухваленою напри-
кінці конференції, зокрема з 15 – 21 пунктами, на яких ця 
Рекомендація багато в чому ґрунтується,

3) згадуючи, що протягом років він активно шукав способів 
сприяння участі громадян у громадському житті на місцевому 
й регіо нальному рівнях, зокрема через:

а) Висновок (CG/BUR (10) 62) КМРВЄ про попередні про-
екти резолюцій Комітету міністрів про партнерство між Радою 
Європи й націо нальними НУО і статус учасника міжнародних 
НУО в Раді Європи;
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b) Хартію про участь молоді в місцевому й регіо нальному 
житті (Резолюція № 237(1992) КМРВЄ) та Рекомендацію 
№ 128(2003) і Резолюцію № 152 (2003) щодо переглянутої 
Європейської хартії про участь молоді в місцевому й регіо-
нальному житті;

c) Резолюцію № 91(2000) КМРВЄ «Про відповідальне гро-
мадянство та участь у публічному житті»;

d)  Висновок № 15(2001) КМРВЄ щодо Рекомендації 
№ Rec(2001)19 Комітету міністрів державам-членам «Про 
участь громадян у місцевому публічному житті», а також 
Рекомендацію № 115(2002) й Резолюцію № 141(2002) «Про 
участь іноземців у місцевому публічному житті: консультативні 
органи»,

4) беручи до уваги, що:
a) як місцеві й регіо нальні органи влади, так і міжнародні й 

націо нальні НУО мають обов’язки, які роблять їх відповідаль-
ними перед громадянами в повсякденному житті, й від чого ці 
громадяни мають користь;

b) НУО засновано на добровільній основі, й кожна з них має 
свою сферу діяльності й методи роботи; вони беруть важливу 
участь у розбудові справді громадянського суспільства, будучи 
сполучною ланкою між громадянами й органами місцевої й 
регіо нальної влади та зміцнюючи плюралістичну демократію;

c) як представницькі органи, наділені демократичною закон-
ністю завдяки виборам на основі загального виборчого права, 
органи місцевої влади беруть на себе загальну відповідальність 
за всі сектори місцевого громадського життя; її здійснення має 
ґрунтуватися на принципі субсидіарності;

d)  справжнє партнерство між органами місцевої й регіо-
нальної влади і НУО робить можливим зміцнення місцевої й 
регіо нальної демократій і участь громадян, руйнуючи бар’єри 
між ними й гарантуючи, щоб усі думки й гострі питання було 
враховано;

e)  законність цього партнерства випливає з потреби ще 
більше наблизити процес ухвалення рішень до громадян і роз-
ширити механізми консультацій, інформування та участі грома-
дян з метою вироблення нових форм управління на місцевому 
й регіо нальному рівнях, а також продовження консультацій та 
діалогу між НУО та органами місцевої й регіо нальної влади;
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f) таке партнерство характеризується додатковими послу-
гами, які органи місцевої й регіо нальної влади і НУО надають 
суспільству в багатьох сферах, таких як соціальна діяльність, 
освіта, культура, довкілля, міське планування, управління при-
родними ресурсами з огляду на принципи стабільного розви-
тку;

g) це партнерство вже посприяло й сприятиме розв’язанню 
конфліктів та їхньому запобіганню, що дає можливість повер-
нути осіб, переміщених під час конфліктів. Невтомний пошук 
усіх способів збереження миру має бути постійною метою парт-
нерів,

5) упевнений у тому, що:
a)  принцип партнерства між органами місцевої й регіо-

нальної влади і НУО не завжди визнається та втілюється в усіх 
державах-членах Ради Європи;

b) слід також докласти зусиль, щоб органи місцевої й регіо-
нальної влади і НУО взаємно й реально визнали один одного як 
повноправних партнерів та підтримували й заохочували один 
одного там, де спільні акції дають більше позитивних результа-
тів, аніж поодинокі дії;

c) органи місцевої й регіо нальної влади можуть ширше вико-
ристовувати конкретний досвід НУО в процесі планування та 
здійснення деяких своїх проектів;

d) НУО та органи місцевої й регіо нальної влади можуть роз-
вивати нові стосунки, згідно з якими органи місцевої й регіо-
нальної влади не лише фінансуватимуть діяльність НУО, але й 
делегуватимуть їм більше повноважень,

6) рекомендує урядам держав – членів Ради Європи:
a) ухвалити законодавство, яке сприяло б партнерству між 

органами місцевої й регіо нальної влади і НУО;
b) практично підтримати механізм поліпшення співробіт-

ництва між органами місцевої й регіо нальної влади і НУО з 
питань, що становлять спільний інте рес;

7) рекомендує Комітетові міністрів Ради Європи:
a) запропонувати Керівному комітетові з питань місцевої й 

регіо нальної демократії (CDLR) розглянути пропозиції зі ство-
рення інституційного механізму для зміцнення партнерства 
між органами місцевої, регіо нальної й державної [центральної] 
влади і НУО;
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b) зміцнити офіційні відносини між міжнародними НУО і 
Радою Європи, допомагаючи таким чином зміцнити партнер-
ство між органами місцевої й регіо нальної влади і НУО;

8) рекомендує Комітетові у зв’язках з НУО, які мають кон-
сультативний статус при Раді Європи:

a)  організовувати обміни інформацією та проектами з 
КМРВЄ;

b)  більше координувати співробітництво між угрупован-
нями міжнародних НУО і комітетами КМРВЄ;

c)  сприяти створенню мережі важливих прикладів місце-
вого й регіо нального співробітництва та поширенню позитив-
ної практики;

d)  зміцнювати співробітництво з КМРВЄ у сфері нефор-
мальної освіти, зокрема завдяки навчанню жінок і молоді з 
питань активного громадянства і участі в місцевій та регіо-
нальній демократіях, беручи за приклад діяльність Ради 
Європи з гендерних питань, роботи з молоддю та допомоги най-
більш знедоленим;

e) посилювати діяльність щодо поширення основних доку-
ментів Ради Європи, зокрема тих, що стосуються НУО, у тому 
числі міжнародних.



134

РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 182(2005)  

ПРО УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У СПРАВАХ  
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ І ВИБОРАХ

(17 травня 2005 року)

Recommendation 182(2005) of the Congress of Local  
and Regional Authorities on Public Participation  

in Local Affairs and Elections
(17 May 2005)

Конгрес, пам’ятаючи про пропозицію Палати місцевих влад, 
1) зважаючи:
а) на підпункт b пункту 1 статті 2 Резолюції Комітету міні-

стрів (2000)1 про Конгрес [місцевих і регіо нальних влад] 
Європи, в якому зазначено, що одним із завдань Конгресу є 
подання пропозицій Комітету міністрів для сприяння місцевій 
демократії;

b) на пункт 3 статті 2 тієї самої резолюції, згідно з якою 
Конгрес має забезпечувати здійснення принципів Європейської 
хартії місцевого самоврядування (далі – Хартія);

с) на пояснювальну доповідь про участь громадськості у 
справах місцевого значення і виборах (CPL (12) 10, част. ІІ),

2) Конгрес звертає увагу на те, що згідно з Преамбулою до 
Хартії «право громадян на участь в управлінні державними 
справами є одним з демократичних принципів, які поділяються 
всіма державами – членами Ради Європи» та що «це право най-
більш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому 
рівні»,

3) Конгрес знову підтверджує свою прихильність справі 
забезпечення участі громадян у місцевому житті й виборах та 
вважає його одним із пріоритетів більш загального Плану дій 
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Ради Європи, ухваленого на ІІІ зустрічі глав держав і урядів у 
Варшаві, спрямованого на зміцнення демократії, утвердження 
політичних свобод та забезпечення участі громадян завдяки 
форуму Ради Європи «За майбутнє демократії в Європі»,

4) Конгрес звертає увагу на те, що представницька демокра-
тія є найбільш рівноправною формою участі, оскільки пропо-
нує громадянам можливість безпосередньо впливати на про-
цес ухвалення рішень завдяки загальному виборчому праву. 
Правомочність обраних представників випливає з того факту, 
що їх обрали, і саме ця демократична правомочність дає їм 
право ухвалювати остаточні рішення. З цього приводу Конгрес 
нагадує свій «Європейський кодекс поведінки представників, 
обраних на місцевому й регіо нальному рівнях», підготовлений 
з метою зміцнення довіри між місцевими й регіо нальними полі-
тиками та пересічними громадянами, в якому сформульовано 
етичні стандарти для обраних представників і службовців та 
згідно з яким вони [обрані представники й службовці] підзвітні 
виборцям, навіть і тим, які за них не голосували,

5) оскільки участь громадян і громадянського суспільства 
загалом у виборах є найсуттєвішою умовою ефективного управ-
ління та успішного ухвалення рішень, Конгрес упевнений у 
важливості забезпечення потрібних для цього законодавчих 
рамок, інституцій та ресурсів,

6) по-перше, Конгрес підкреслює важливість запобігання 
низькій участі [громадян] у виборах, тому що саме участь 
громадян забезпечує правомочність обраних представників. 
Отже, участь є визначальним елементом будь-якої демократії, 
а активна участь є ознакою життєздатності демократії,

7) тому Конгрес із жалем відзначає зміну рівня участі у 
виборах, і хоча в деяких країнах спостерігається слабка тенден-
ція до його підвищення, в більшості країн він падає. А щоб бути 
життєздатною, демократія потребує підтримки з боку активних 
виборців, і тому цим мають опікуватися уряди і обрані пред-
ставники,

8) Конгрес упевнений, що з метою забезпечення правомоч-
ності таких представників слід ужити заходів для заохочення 
участі громадян у виборах, та висловлює жаль з приводу того, 
що уряди, на його думку, не докладають достатніх зусиль для 
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запровадження новітніх методів, спрямованих на досягнення 
цієї мети, 

9) по-друге, Конгрес звертає увагу на те, що участь, яка, з 
одного боку, стимулює демократичне обговорення, а з іншого – 
дає змогу громадянському суспільству контролювати й здій-
снювати здоровий вплив на ухвалення рішень, не обмежується 
лише виборами, оскільки значна кількість груп громадянського 
суспільства бере активну участь в ухваленні рішень,

10) він також звертає увагу на те, що рівень участі груп 
[об’єднань] має тенденцію до зростання, але навіть у тих дер-
жавах-членах, де дійсно визнають групи громадянського сус-
пільства, це набуває зовсім різних і нерівноправних форм,

11) він зважає: як би добре не впливали групи, яких не оби-
рають, їхня діяльність все одно потребує певних законодавчих 
або інституційних рамок, щоб не загрожувати демократичній 
правомочності схвалених рішень. Тобто їхню участь слід забез-
печувати демократичними гарантіями, а також інституційними, 
фінансовими й технічними ресурсами, для того щоб органи міс-
цевої влади могли відповідним чином спрямовувати цю участь,

12) ефективна й збалансована взаємодія між обраними 
представниками та громадянським суспільством, яка ґрунту-
ється на доповнюваності й співробітництві, можлива тільки за 
умови впровадження відповідних рамок участі груп в ухваленні 
рішень,

13) пам’ятаючи побоювання, висловлені раніше, Конгрес 
звертає увагу на те, що більшість держав-членів стурбована спа-
дом активності виборців, тому органам місцевої, регіо нальної й 
державної [центральної] влади слід активніше працювати для 
виправлення такого становища,

14) крім цього, хоча нині більше використовуються інші 
форми участі, а не вибори, все ще зарано робити висновки про 
їхню ефективність,

15) нарешті, він звертає увагу на те, що рівень участі збіль-
шується одночасно зі зростанням освітнього рівня та соці-
ально-економічного статусу. Саме тому деякі держави-члени 
вжили заходів, спрямованих на заохочення участі тих верств 
населення, які беруть найменшу участь [у місцевому житті],

16) зважаючи на це, Конгрес рекомендує Комітетові міні-
стрів Ради Європи закликати держави-члени:
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а) заохочувати органи місцевої влади визнавати участь груп 
[об’єднань] та впроваджувати відповідні правові рамки;

b) використовуючи інституційні механізми, заохочувати 
органи місцевої влади пильнувати за тим, щоб групи, яких не 
обирають, незаконно не впливали на ухвалення рішень орга-
ном місцевої влади; при цьому вони [групи] в чітко визначе-
них рамках відіграють роль привілейованих партнерів органу 
місцевої влади (як у деяких державах-членах, наприклад, через 
консультативні ради, об’єднання громадян, комітети мешкан-
ців, об’єднання користувачів, консультативні ради резидентів-
іноземців, дитячі форуми та громадські опитування);

c) спільними зусиллями боротися проти зниження рівня 
участі громадян у державах-членах, де це загрожує місцевій 
демократії, проте не порушуючи при цьому права громадян 
на таємницю голосування (зокрема завдяки заходам із заохо-
чення участі громадян у виборах, а саме: гарантуванню більшої 
гласності під час виборів, розвитку голосування за допомогою 
пошти й за дорученням, а також електронного голосування, 
збільшенню часу роботи виборчих дільниць, створенню відпо-
відних умов для голосування особам з особливими потребами);

d) вжити заходів для заохочення участі тих груп населення, 
які беруть найменшу участь [у місцевому житті], наприклад, 
жінок, молоді, менш освічених осіб або представників найбід-
ніших верств населення;

e) разом працювати задля обміну й розвитку ліпших прак-
тик;

f) забезпечувати найширшу громадськість інформацією про 
можливості її [громадськості] участі у справах місцевого зна-
чення;

g) визнати важливість участі громадян, організовуючи міс-
цеві референдуми, на які виносити будь-які питання, що сто-
суються ухвалених рішень або тих, що їх ухвалюватиме орган 
місцевої влади чи націо нальний уряд та які безпосередньо 
впливають на місцеву громаду, надаючи цим місцевим референ-
думам або консультативного статусу, або статусу референдуму, 
на якому ухвалюються рішення, згідно з конституційними тра-
диціями кожної держави-члена;

h) просити Конгрес підготувати підручник, щоб ліпше 
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використовувати та оцінювати існуючий практичний досвід 
роботи з підвищення участі громадян у виборах;

i) підписати й ратифікувати [тим державам, які ще не зро-
били цього] Європейську конвенцію про участь іноземців у 
публічному житті на місцевому рівні (1992); ця Конвенція, 
серед іншого, передбачає право всіх іноземних резидентів оби-
рати чи бути обраними до місцевих органів влади, якщо вони 
є законослухняними громадянами, постійно проживають на 
території відповідної країни п’ять років до виборів;

j) вжити заходів для сприяння [впровадженню] перегляну-
тої Європейської хартії про участь молоді в місцевому й регіо-
нальному житті,

17) Конгрес рекомендує форуму Ради Європи «За майбутнє 
демократії» присвятити значну частину роботи питанню заохо-
чення участі, зокрема у виборах. Конгрес зі свого боку подасть 
усю потрібну допомогу в цій роботі.
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ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  
ХАРТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО ПРАВО 

УЧАСТІ У СПРАВАХ МІСЦЕВОГО ОРГАНУ ВЛАДИ

(Утрехт, 16 листопада 2009 року)

Additional Protocol to the European Charter  
of Local Self-Government on the Right to Participate  

in the Affairs of a Local Authority
(Ultrecht, 16 November 2009)

ПРЕАМБУЛА
Держави – члени Ради Європи, які підписали цей Додат-

ковий протокол до Європейської хартії місцевого самовряду-
вання (далі – Хартія),

беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення 
більшого єднання між її членами для забезпечення та реаліза-
ції ідеалів та принципів, які є їхнім спільним надбанням;

беручи до уваги те, що право участі у веденні суспільних 
справ є одним з демократичних принципів, які поділяють усі 
держави – члени Ради Європи;

беручи до уваги те, що поступовий розвиток у державах-чле-
нах показав виняткову важливість цього принципу для місце-
вого самоврядування;

беручи до уваги те, що було б доцільно доповнити Хартію 
положеннями, які гарантували б право участі у справах місце-
вого органу влади;

враховуючи Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних 
документів, прийняту Комітетом міністрів 27 листопада 2008 р.; 

враховуючи також Декларацію та План дій, прийняті на 
Третьому саміті глав держав та урядів країн – членів Ради Європи 
(м. Варшава, 16 – 17 травня 2005 р.),

домовилися про таке:
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Стаття 1.
Право участі у справах місцевого органу влади

1. Держави-сторони в рамках своєї юрисдикції повинні забез-
печувати кожному право участі у справах місцевого органу влади.

2. Право участі у справах місцевого органу влади означає 
право вживати рішучих заходів для визначення або впливу  
на здійснення повноважень та обов’язків місцевого органу 
влади.

3. Законодавство повинно передбачати засоби, що сприя-
ють здійсненню цього права. Не здійснюючи несправедливої 
дискримінації будь-якої особи чи групи, законодавство може 
передбачати окремі заходи для різних обставин або категорій 
осіб. Відповідно до конституційних обов’язків та (або) між-
народних зобов’язань Сторони законодавство може, зокрема, 
передбачати заходи, які конкретно обмежуються виборцями.

4.1. Кожна Сторона повинна визнати в законодавстві право 
громадян Сторони брати участь як виборці або кандидати у 
виборах членів ради або асамблеї місцевого органу влади, на 
території якого вони проживають.

4.2. У законодавстві також повинно бути визнано право інших 
осіб брати участь так само у випадках, коли Сторона згідно зі 
своїм конституційним порядком так вирішить, або у випад-
ках, коли це відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням 
Сторони.

5.1. Будь-які формальності, умови чи обмеження стосовно 
здійснення права участі у справах місцевого органу влади пови-
нні бути встановлені законодавством і відповідати міжнародно-
правовим зобов’язанням Сторони.

5.2. Законодавство повинно встановлювати такі формаль-
ності, умови та обмеження, які є необхідними для забезпечення 
того, що здійснення права участі не загрожує етичній чесності 
й прозорості здійснення повноважень та обов’язків місцевих 
органів влади.

5.3. Будь-які інші формальності, умови чи обмеження пови-
нні бути необхідними для функціонування справжньої політич-
ної демократії, для підтримання суспільної безпеки в демокра-
тичному суспільстві або для виконання Стороною вимог своїх 
міжнародно-правових зобов’язань.
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Стаття 2.
Заходи зі здійснення права участі

1. Сторони повинні вживати всіх таких заходів, які є необ-
хідними для здійснення права участі у справах місцевого 
органу влади.

2. Ці заходи зі здійснення права участі повинні включати:
i) надання місцевим органам влади повноважень надавати право 

участі, викладене в цьому Протоколі, сприяти його здійсненню;
ii) забезпечення створення:
a) про цедур залучення людей, які можуть уключати кон-

сультаційні процеси, місцеві референдуми й звернення та, у 
випадках, коли на території органу місцевого самоврядування 
є багато жителів та (або) коли орган місцевого самоврядування 
охоплює великий географічний регіон, заходи із залучення 
людей на рівні, найближчому до них;

b) про цедур доступу згідно з конституційним порядком та 
міжнародно-правовими зобов’язаннями Сторони до офіційних 
документів, які є в розпорядженні місцевих органів влади;

c) заходів для задоволення потреб категорій осіб, які натра-
пляють на конкретні перешкоди в участі, а також

d) механізмів і про цедур розгляду скарг і пропозицій сто-
совно функціонування місцевих органів влади й місцевих 
комунальних служб та реагування на такі скарги й пропозиції;

iii) сприяння використанню інформаційно-комунікаційних 
технологій для розвитку та здійснення права участі, викладе-
ного в цьому Протоколі.

3. Ці про цедури, заходи та механізми можуть бути різними 
для різних категорій місцевих органів влади з урахуванням 
їхнього розміру та компетенції.

4. У ході планування та прийняття рішень стосовно заходів, 
яких необхідно вжити для здійснення права участі у справах місце-
вого органу влади, необхідно проводити консультації з місцевими 
органами влади по можливості своєчасно й належним чином.

Стаття 3.
Органи влади, до яких застосовується цей Протокол

Цей Протокол застосовується до всіх категорій місцевих органів 
влади, які є в межах території Сторони. Однак кожна Сторона, зда-
ючи на зберігання свою ратифікаційну грамоту або свій документ 
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про прийняття чи затвердження, може визначити категорії місце-
вих або регіо нальних органів влади, якими вона має намір обмеж-
ити сферу застосування Протоколу або які вона має намір виклю-
чити зі сфери його застосування. Вона також може включити 
додаткові категорії місцевих або регіо нальних органів влади до 
сфери застосування Протоколу за допомогою подальшого повідом-
лення, адресованого Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 4.
Територіальне застосування

1. Будь-яка Держава під час підписання або здачі на збері-
гання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прий-
няття чи затвердження може визначити територію або терито-
рії, до яких застосовуватиметься цей Протокол.

2. Будь-яка Сторона будь-коли в подальшому за допомо-
гою заяви, адресованої Генеральному секретарю Ради Європи, 
може поширити сферу застосування цього Протоколу на будь-
яку іншу територію, визначену в заяві. Стосовно такої території 
Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає 
після закінчення тримісячного періоду з дати отримання такої 
заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена згідно з двома попередніми пунк-
тами, стосовно будь-якої території, визначеної в такій заяві, 
може бути відкликана за допомогою повідом лення, адресова-
ного Генеральному секретарю Ради Європи. Відкликання наби-
рає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення 
шестимісячного періоду з дати отримання такого повідом лення 
Генеральним секретарем.

Стаття 5.
Підписання та набрання чинності

1. Цей Протокол є відкритим для підписання державами – 
членами Ради Європи, які підписали Хартію. Він підлягає рати-
фікації, прийняттю або затвердженню. Держава-член Ради 
Європи не може ратифікувати, прийняти або затвердити цього 
Протоколу, якщо вона одночасно або раніше не ратифікувала, 
прийняла або затвердила Хартії. Ратифікаційні грамоти або 
документи про прийняття чи затвердження здаються на збері-
гання Генеральному секретарю Ради Європи.
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2. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, 
що настає після закінчення тримісячного періоду з дати, коли 
вісім держав – членів Ради Європи висловили свою згоду бути 
зобов’язаними Протоколом відповідно до положень пункту 1.

3. Для будь-якої держави-члена, яка в подальшому вислов-
лює свою згоду бути зобов’язаною ним, Протокол набирає чин-
ності в перший день місяця, що настає після закінчення три-
місячного періоду з дати здачі на зберігання ратифікаційної 
грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття 6.
Денонсація

1. Будь-яка Сторона може будь-коли денонсувати 
цей Протокол за допомогою повідом лення, адресованого 
Генеральному секретарю Ради Європи.

2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, 
що настає після закінчення шестимісячного періоду з дати 
отримання повідом лення Генеральним секретарем.

Стаття 7.
Повідом лення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам – 
членам Ради Європи про:

a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти чи 

будь-якого документа про прийняття або затвердження;
c) будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом відпо-

відно до статті 5;
d) будь-яке повідом лення, отримане в ході застосування 

положень статті 3;
e) будь-яку іншу дію, повідом лення або сповіщення, які сто-

суються цього Протоколу.
На посвідчення чого особи, які підписалися нижче, належ-

ним чином на це вповноважені, підписали цей Протокол.
Учинено в Утрехті 16 листопада 2009 р. англійською та 

французькою мовами, при цьому обидва тексти є рівноавтен-
тичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради 
Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвід-
чені копії кожній державі – члену Ради Європи.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ  
РАДИ ЄВРОПИ № R(95)19  

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ

(прийнята 12 жовтня 1995 року  
на 545-му засіданні заступників міністрів)

Recommendation No. R(95)19 of the Committee  
of Ministers to Member States on the Implementation  

of the Principle of Subsidiarity
(adopted by the Committee of Ministers on 12 October 1995  

at the 545th meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту 
Ради Європи,

беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення 
більшої єдності між її членами задля збереження й утілення  
ідеалів і принципів, які є їхньою спільною спадщиною, а  
також для сприяння їхньому економічному й соціальному про-
гресу,

зважаючи на основоположні принципи Європейської хартії 
місцевого самоврядування, зокрема на пункт 3 статті 4, в якому 
гарантується, що «муніципальні функції, як правило, здійсню-
ються переважно тими владами, які мають найтісніший кон-
такт з громадянином. Наділяючи тією чи іншою функцією 
інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, 
а також вимоги досягнення ефективності та економії»,

беручи до уваги, що ці положення є першою спробою визна-
чити критерії, яких слід дотримуватися в процесі застосування 
принципу субсидіарності1 в міжнародному правовому документі,

1 У документах Ради Європи, зазвичай, за визначення принципу субсиді-
арності приймається пункт 3 статті 4 Європейської хартії місцевого самовря-
дування.
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беручи до уваги, що додержання принципу субсидіарності в 
його подвійному вимірі в правових системах держав-членів як 
критерію розподілу повноважень між усіма рівнями управління 
та керівництва цими повноваженнями може лише сприяти ліп-
шому застосуванню принципів, що їх містить Європейська хар-
тія місцевого самоврядування,

беручи до уваги, що хоча в існуючих націо нальних право-
вих системах майже немає детальних посилань на цей прин-
цип, філософія субсидіарності, яка обстоює застосування влади 
на найближчому до громадянина рівні, вже спричинила появу 
численних постанов, зокрема в державах-членах Ради Європи 
з федеральним ладом,

беручи до уваги, що додержання принципу субсидіарності в 
правових системах держав–членів має супроводжуватися пере-
глядом стану, пов’язаного з існуванням кількох рівнів управ-
ління та способом їхньої взаємодії (організація взаємин, роз-
поділ повноважень, функцій і джерел),

підкреслюючи, що принцип субсидіарності слід впрова-
джувати разом з іншими організаційними й функціо нальними 
принципами держави, наприклад, принципами послідовності та 
єдності в разі застосування публічних політик на користь гро-
мадян, а також координації й місцевої солідарності,

беручи до уваги, що ефективність реалізації всезростаючої 
кількості й складності завдань, покладених на органи місцевої й 
регіо нальної влади, потребує забезпечення відповідними люд-
ськими й фінансовими ресурсами, які іноді є доступними лише 
за умови об’єднання у великих масштабах (органи територіаль-
ної влади чи спільні міжмуніципальні структури),

утім, беручи до уваги, що не всі органи місцевої влади одного 
рівня обов’язково можуть здійснювати аналогічні повнова-
ження, хоча б через неоднаковість розмірів чи джерел [ресур-
сів], та що з метою подолання цієї перешкоди слід виробити 
прагматичний і гнучкий підхід,

беручи до уваги потребу не лише чітко сформулювати зміст 
принципу, а й сприяти його застосуванню,

знову підтверджуючи:
загалом політичну природу місцевого самоврядування, яке 

має давати громадянинові можливість брати активнішу участь 
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в управлінні публічними справами, а тому його слід надавати 
органам влади, що обираються;

що місцеве самоврядування потребує найчіткішого розпо-
ділу повноважень як у питаннях формування, так і здійснення 
політики, а також передбачає, що органи влади, наділені такими 
повноваженнями, матимуть належні людські, правові й фінан-
сові джерела для їх здійснення;

що захист фінансово слабших органів місцевої влади потре-
бує впровадження заходів фінансового вирівнювання, які 
залежно від обставин і ступеня їхньої [органів місцевої й регіо-
нальної влад] фінансової автономії можна вирівнювати по вер-
тикалі (від центрального уряду) та/або по горизонталі (серед 
органів місцевої влади),

рекомендує урядам держав-членів:
a) у питаннях розподілу повноважень:
- визначити у відповідних правових актах сукупність 

найголовніших повноважень для кожного рівня місце-
вої і регіо нальної влади – на додаток до положення про 
загальну компетенцію;

- застосовувати принципи організації влади, спрямовані на 
адаптацію повноважень до особливостей органів місцевої 
й регіо нальної влади (джерела і розмір [фінансування], 
географічне розташування [міста, села, регіону] тощо);

- для цього вжити експериментальні законодавчі й адмі-
ністративні заходи (наприклад такі, які передбачають 
можливість для органів місцевої влади відмовлятися від 
певних повноважень і передавати їх на вищий рівень або, 
навпаки, можливість для деяких органів місцевої влади – 
зокрема в середніх і великих містах – об’єднувати повно-
важення, що належать органам місцевої й регіо нальної 
влади на різних рівнях; створення цільових чи багатоці-
льових спільних міжмуніципальних органів; диференці-
ація мандатних завдань органів місцевої влади згідно з 
розмірами цих органів влади чи іншими особливостями);

- впровадити там, де їх ще немає, постійні механізми залу-
чення органів місцевої й регіо нальної влади до будь-
якого нового перерозподілу повноважень, наприклад, 
надаючи офіційного статусу контактам між центральним 
урядом та асоціаціями органів місцевої й регіо нальної 
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влад, а у федеральних державах – між урядами федераль-
них утворень і згаданими асоціаціями;

b) у питаннях застосування влади в тих випадках, які слід 
звести до твердого мінімуму, коли повноваження розподілено 
між різними рівнями управління, розвивати за потреби систему 
програмних контрактів з метою виконання спільних завдань, 
визначаючи при цьому конкретну участь і функції кожного 
рівня, а також передбачивши положення, що убезпечать міс-
цеве самоврядування й контролюватимуть відповідність цьому 
принципу;

с) з метою сприяння застосуванню принципу субсидіарності 
впровадити про цедури або механізми правового чи політич-
ного характеру, якщо їх ще немає, й розв’язувати можливі кон-
флікти, що можуть виникнути внаслідок застосування цього 
принципу;

d) всі ці положення слід застосовувати не лише у відносинах 
між центральним урядом і органами місцевої влади, а також у 
відносинах між органами регіо нальної влади (у федеральних 
державах між урядами федеральних утворень) і органами міс-
цевої влади, а більш загально – між усіма рівнями місцевих і 
регіо нальних влад.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ  
РАДИ ЄВРОПИ № R(98)12  

ПРО НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ1

(прийнята 18 вересня 1998 року на 641-му засіданні  
заступників міністрів)

Recommendation No. R(98)12 of the Committee of Ministers  
to Member States on Supervision of Local Authorities’ Action

(adopted by the Committee of Ministers on 18 September 1998  
at the 641st meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, беручи до уваги статтю 15 b Статуту Ради 
Європи,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшої 
єдності між її членами задля захисту та реалізації ідеалів та 
принципів, які є їх спільним надбанням, і сприяння їх еконо-
мічному та соціальному прогресу,

враховуючи, що, як зазначено у пункті 3 статті 4 Європейської 
хартії місцевого самоврядування (далі – Хартія) «громадські 
обов’язки будуть, як правило, здійснюватися, переважно тими 
органами влади, які є найближчими до громадянина»,

враховуючи, що коли місцеві органи влади мають, як зазна-
чено у статті 3 Хартії, право «у межах закону, регулювати та 
управляти суттєвою частиною громадських справ», ці органи 
влади стають підзвітними громадянам – виборцям та платни-
кам податків – та державі,

враховуючи, що відповідність принципам верховенства 
права і визначеним ролям різноманітних державних органів 

1 Переклад подається за матеріалами видання: Акти європейського права 
з питань регіо нальної політики та місцевого самоврядування / Заг. ред.  
В.М. Литвина. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – К.: Парламентське 
вид-во, 2010. – 792 с.
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влади, а також захисту прав громадян і ефективного управ-
ління державною власністю, виправдовує існування відповід-
ного контролю,

враховуючи, що природа та масштаб контролю за діяльністю 
місцевих органів влади, як правило, мають диференціюватися 
залежно від того, чи здійснюються ними заходи від імені вищих 
органів чи діяльність, що виходить з їхньої «власної» компе-
тенції,

враховуючи, що можлива нестача ясності у статутах місце-
вого самоврядування, і зокрема у визначенні компетенцій, ста-
новить одну з головних загроз самоврядуванню і може мати 
своїм наслідком надмірний контроль за діяльністю місцевих 
органів самоврядування,

враховуючи, що принципи, викладені у статті 8 Хартії щодо 
адміністративного нагляду за діяльністю місцевих органів 
самоврядування, також стосуються адміністративних санкцій 
щодо виборних представників місцевих органів самовряду-
вання,

враховуючи, що відповідно до статті 11 Хартії, «місцеві 
органи самоврядування матимуть право звернення до суду з 
метою збереження вільного здійснення своїх повноважень», що 
передбачає можливість оскарження протиправного здійснення 
наглядових повноважень,

враховуючи, що прозорість є найкращою гарантією того, що 
державні органи влади діють в інте ресах суспільства, що вона є 
необхідною передумовою для ефективного політичного нагляду 
громадянами і, таким чином, посилення її дозволяє зменшити 
інші форми нагляду,

враховуючи, що досвід багатьох країн-членів свідчить про 
можливість еволюції систем нагляду у сприятливому для міс-
цевого самоврядування напрямі, без загрози їх ефективності;

беручи до уваги Рекомендацію 20 (1996) Конгресу місцевих 
і регіо нальних влад Європи щодо моніторингу впровадження 
Європейської хартії місцевого самоврядування;

беручи до уваги звіт Керівного комітету з питань місцевої та 
регіо нальної демократій щодо контролю та аудиту діяльності 
місцевих органів влади1,

1 Серія досліджень «Місцеві та регіо нальні органи влади в Європі», № 66.
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рекомендує урядам держав-членів:
1. Вжити належних заходів:
- розширити застосування принципів, викладених у статті 8  

Хартії, до всіх форм нагляду за діяльністю місцевих орга-
нів влади;

- визнати ключову роль політичного нагляду громадянами 
та сприяння впровадженню цього нагляду через, серед 
іншого, використання відповідних інструментів прямої 
демократії;

- посилити прозорість діяльності місцевих органів влади 
та забезпечення, в цілому, громадської природи рішень, 
фінансові витрати яких покриваються суспільством, а 
також реальної можливості доступу громадян та юридич-
них осіб до цих рішень згідно зі встановленими законо-
давством про цедурами;

- згідно з пунктом 1 статті 7 Хартії дозволити застосовувати 
адміністративні санкції до представників місцевих органів 
влади (усунення чи звільнення місцевих виборних пред-
ставників та розпуск місцевих органів) лише як виняток, 
супроводжувати їх застосування належними гарантіями з 
метою забезпечення їхньої сумісності з вільним здійснен-
ням місцевих електоральних мандатів та надавати пере-
вагу про цедурам втручання наглядового органу чи органу, 
призначеного ad hoc, замість органу, що діяв з порушенням 
законодавства, таким чином зменшуючи випадки застосу-
вання адміністративних санкцій до останніх;

- передбачити про цедури, які місцеві органи можуть ініці-
ювати самостійно для вирішення своїх внутрішніх кон-
фліктів, та втручання наглядових адміністративних орга-
нів лише якщо ці про цедури не приносять результату;

2. Здійснити, у разі необхідності, належні адміністративні 
реформи з метою підвищення відповідності між системами 
нагляду та принципом субсидіарності, та ефективності цих сис-
тем, беручи до уваги настанови, що наведені у додатку до цієї 
Рекомендації.

ДОДАТОК
ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ № R(98)12

Настанови щодо покращення систем нагляду за діяльністю 
місцевих органів влади
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І. Настанови щодо масштабу  
адміністративного нагляду

- Передбачити застосування місцевими органами влади 
власних повноважень, якщо інше не передбачено законом.

- Надавати перевагу застосуванню власних повноважень над 
делегованими повноваженнями, що призводить до зменшення 
нагляду за доцільністю1.

- Чітко визначати у статутних положеннях види діяльності, 
що підлягають нагляду.

- Обмежити обов’язковий адміністративний нагляд ex officio 
за певними видами діяльності.

- Зменшити a priori адміністративний контроль (насамперед 
той, де участь органу державної влади необхідна для забезпе-
чення вступу в дію чи легітимізації рішення, прийнятого на міс-
цевому рівні).

ІІ. Настанови щодо розвитку альтернативних  
механізмів адміністративного нагляду

- Зміцнити діалог між центральними та місцевими органами 
влади.

- Зміцнити функції консультування та оцінювання, які деякі 
органи (незалежні від центральної адміністрації чи частини 
цієї адміністрації) можуть мати, зокрема у сферах фінансів та 
управління.

- Посилити роль незалежних органів, таких як омбудсмани 
та медіатори.

- Зміцнити внутрішні механізми нагляду, зокрема у сферах 
фінансів та управління.

III. Настанови, що стосуються про цедури нагляду
i) Юридичні про цедури
- Відмовити судам у праві заміняти місцевий орган влади при 

оцінці доцільності діяльності: у разі необхідності такого нагляду, 
це має бути завданням адміністративних наглядових органів.

- Надати судам право застосовувати проміжні заходи, якщо 

1 Делегація Нідерландів зауважує, що уряд Нідерландів, при ратифікації 
Європейської хартії місцевого самоврядування, зазначив, що не вважає себе 
зв’язаним пунктом 2 статті 8 Хартії. Таким чином, цій вказівці уряд Нідерландів 
може слідувати лише за умови, що вона не ставить під питання масштаб нагля-
дових повноважень, наданих Короні законодавчою системою цієї країни.
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вони виправдані невідкладністю та/або ризиком невідновних 
втрат.

- Застосувати належні заходи з метою забезпечення повного 
та негайного виконання рішень судів, що стосуються легаль-
ності діяльності, що підлягає нагляду, в тому числі про цедур по 
заміщенню винних органів влади.

- Забезпечити належні заходи з метою скорочення часу на 
розгляд справ судом, так як термін розгляду судової справи 
обернено впливає на правову безпеку та може заздалегідь 
поставити під сумнів доречність нагляду.

ii) Про цедури нагляду адміністративних органів 
- Забезпечити, за можливості, існування лише одного нагля-

дового органу першої інстанції; там, де необхідне втручання 
спеціальних наглядових органів (залежно від змісту діяльності, 
що підлягає нагляду), чітко визначити відповідні сфери ком-
петенції цих органів, з метою уникнення невизначеності щодо 
того, який саме орган має здійснювати нагляд.

- Встановити у статутних текстах часове обмеження, яке 
надається наглядовому органу для виконання апріорного 
нагляду та передбачити, що відсутність рішення в рамках часо-
вого обмеження означає схвалення.

iii) Фінансовий нагляд та нагляд за управлінням
- Мінімізувати наслідки фінансового нагляду та нагляду за 

управлінням, так як вони можуть поставити під сумнів доціль-
ність рішень, прийнятих обраними місцевими представниками.

- Організувати ці два види нагляду з метою сприяння пози-
тивній бухгалтерській практиці та ефективності управління, 
запобігання фінансовим дисбалансам, моніторингу відновлення 
фінансів місцевих органів влади, які зазнають фінансових труд-
нощів та надання громадянам повної та об’єктивної інформації.

IV. Настанови щодо запобігання ризику  
неформального нагляду

- Взяти за правило запобігати залежності працівників місце-
вих органів влади від інших органів, на які вони не працюють, 
при прийнятті рішень, які є частиною їх обов’язків.

- Уникати зв’язків між місцевими органами влади та депар-
таментами центрального уряду, які з ними працюють, що веде 
до заміни неофіційним «технічним» контролем офіційного 
нагляду, рівень якого знижується.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 
REC(2004)12 ПРО ПРОЦЕСИ ЗМІНИ КОРДОНІВ  

ТА/АБО СТРУКТУРИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ  
ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ1

(прийнята 20 жовтня 2004 року  
на 900-му засіданні заступників міністрів)

Recommendation Rec(2004)12 of the Committee of Ministers  
to Member States on the Processes of Reform of Boundaries and/or  

Structure of Local and Regional Authorities
(adopted by the Committee of Ministers on 20 October 2004

at the 900th meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів відповідно до пункту b статті 15 Статуту 
Ради Європи, відзначаючи, що в пункті 6 статті 4 Європейської 
хартії місцевого самоврядування передбачено, що «у процесі 
планування та ухвалення рішень щодо всіх питань, які безпосе-
редньо стосуються органів місцевого самоврядування, з остан-
німи мають проводитися консультації у міру можливості своє-
часно і належним чином»,

відзначаючи, що в статті 5 цієї Хартії зазначено, що «зміни 
територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не 
можуть здійснюватися без попереднього з’ясування думки від-
повідних місцевих громад, можливо, шляхом проведення рефе-
рендуму, якщо це дозволено законом»,

відзначаючи, що важливо враховувати і той факт, що статті, 
наведені вище, можна згідно зі статтею 13 Хартії застосову-
вати також до органів регіо нальної влади, відзначаючи, що в 
Пояснювальній доповіді до Хартії зазначено, що:

1 Переклад подається за матеріалами видання: Акти європейського права 
з питань регіо нальної політики та місцевого самоврядування / Заг. ред.  
В.М. Литвина. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – К.: Парламентське 
вид-во, 2010. – 792 с.
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а) в тому, що стосується пункту 6 статті 4, «порядок та час 
консультацій мають бути такими, щоб органи місцевої влади 
мали реальну можливість впливати, але цілком можливо, що 
надзвичайні обставини можуть перешкодити наданню нагаль-
ної консультації. Такі консультації мають проводитися безпо-
середньо з відповідним органом чи органами влади або опосе-
редковано – за посередництва їх об’єднань, якщо йдеться про 
кілька органів влади»,

b) у тому, що стосується статті 5, «пропозиції щодо зміни 
меж, серед яких найскладніша – це злиття з іншими орга-
нами влади, є, очевидно, найважливішими для органа місцевої 
влади та населення, якому він служить. Хоча в більшості країн 
нереально очікувати, щоб місцева громада мала право накла-
дати вето на такі зміни, дуже важливо, щоб попередньо про-
водилися прямі або опосередковані консультації з цих питань. 
Референдуми, можливо, зможуть забезпечити відповідні про -
цедури для проведення таких консультацій, проте в багатьох 
країнах немає належного законодавчого механізму. Якщо зако-
нодавство не передбачає звернення до обов’язкового референ-
думу, можна використовувати інші форми консультацій»,

беручи до уваги, що спільний практичний досвід держав-
членів у питанні зміни меж та/або структури органів місцевої 
та регіо нальної влади забезпечує основу для рекомендацій дер-
жавам-членам про розв’язання аналогічних ситуацій у майбут-
ньому,

рекомендує урядам держав-членів, які розв’язують питання 
про зміну меж та/або структури органів місцевої та/або регіо-
нальної влади:

1. Ретельно готуватися до цього з метою визначення та вра-
хування відповідних обов’язкових правових і практичних умов;

2. Забезпечити існування ґрунтовно розроблених про цедур 
ухвалення рішень, що базувалися б на порозумінні між інсти-
туціями;

3. Розробити поетапний план і чітко розподілити обов’язки, 
у тому числі функції керівництва впровадженням реформ, а 
також організувати постійний моніторинг (впровадження);

4. Всебічно й неупереджено оцінювати результати та інфор-
мувати про це відповідні органи місцевої та/або регіо нальної 
влади, згідно з позитивною практикою, про яку йдеться нижче 
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в пунктах A, B, C та D, й виходячи з того, що завдання, методи й 
результати процесу реформування мають повністю відповідати 
положенням Європейської хартії місцевого самоврядування.

До того ж, держави мають, за потреби, й надалі забезпечу-
вати відповідність методів і результатів процесу реформування 
зобов’язанням цих держав за підпунктом b пункту 1 статті 7 
Європейської хартії регіо нальних мов або мов меншин та за 
статтею 16 Рамкової конвенції про захист націо нальних мен-
шин.

Ці рекомендації можна також застосовувати у разі, якщо 
реформування здійснює вища ланка місцевого й регіо нального 
керівництва стосовно нижчої ланки або коли в заздалегідь 
визначених рамках органи місцевої чи регіо нальної влади само-
реформуються, наприклад, при злитті двох існуючих органів 
місцевої чи регіо нальної влади одного рівня в один або зміни 
територіальних меж між ними.

A. ПІДГОТОВКА
I. Аналіз

1. Ретельна підготовка передбачає обізнаність:
- про спосіб, в який визначені проблеми концептуально 

пов’язуються з тими їх розв’язками, які потрібно знайти;
- про те, що є п’ять основних параметрів, які визначають 

будь-яку систему органу місцевої та/або регіо нальної 
влади: розмір1, повноваження, ступінь автономії, фінан-
сова структура та спосіб дії2;

- про те, що ці параметри взаємопов’язані й, відповідно, 
зміна одного з них спричиняє зміну другого чи кількох 
інших;

- про те, що серед учасників та інших сторін, зацікавлених 
у змінах, має панувати певна згода, що дасть можливість 
визначити чітку мету реформи.

2. Початковим пунктом для розгляду реформ має бути певна 
мета, що ґрунтується на обсязі чи повноваженнях. Відсутність 

1 Розмір, зазвичай, визначається кількістю жителів, щільністю населення, 
географічною площею та ресурсами, що є в розпорядженні [відповідного органу 
влади].

2 Мається на увазі, чи буде цей орган влади відповідальним лише за оста-
точне надання послуг чи також і за їх надавання [служб із надання таких послуг].
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такої мети, скоріше за все, призведе до нездатності сформулю-
вати чітку стратегію дій.

3. Створюючи будь-який план реформ, слід керуватися або 
загальною перспективою, або теорією різних рівнів управління 
в державі1 та взаємодією між ними (програма) як на поточному 
етапі, так і по закінченню реформування.

4. Ширший соціальний і економічний контексти, в яких має 
відбуватися реформа, потребують чіткого аналізу, зокрема еко-
номічних умов і розподілу населення по всій території.

5. Нездатність надавати якісні й різноманітні послуги, яких 
потребують громадяни, а також низька якість демократичного 
життя можуть підірвати правочинність органів місцевої та 
регіо нальної влади. Тому аналіз існуючих передумов реформи 
має охоплювати питання:

- ефективності й можливості дій;
- демократичної правомірності, включаючи наслідки вибо-

рів;
- вміння досягати згоди й підтримання або формування 

почуття громади.
Потрібно також уникати фальсифікацій або навіть самої 

думки про їх можливість на виборах.
6. У питаннях розміру2 треба зважати на таке:
а) розмір має важливий та складний вплив на можливість 

органів місцевої та регіо нальної влади функціонувати й вико-
нувати свої завдання, а також на ефективність місцевої та регіо-
нальної демократій;

b) треба зосередити зусилля на досягненні оптимального 
розміру, проте немає жодного стандарту оптимального роз-
міру, який можна було б використовувати для всіх ситуацій. 
Оптимальний розмір залежить від таких чинників, як розподіл 
повноважень між ланками управління, ступінь фінансової авто-
номії та існування систем фінансового вирівнювання;

с) відхилення від оптимального розміру можуть до певної 
міри компенсуватися завдяки різноманітним заходам (див. 

1 Якщо йдеться про субнаціо нальне територіальне утворення, то в рамках 
того утворення, яке здійснює реформування.

2  Розмір, зазвичай, визначається кількістю жителів, щільністю населення, 
географічною площею та ресурсами, що є в розпорядженні [відповідного органу 
влади].
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підпункти k–l пункту 6): внутрішня децентралізація й декон-
центрація в більших утвореннях і зовнішнє об’єднання й спів-
робітництво між меншими утвореннями;

d) вплив розміру може мати різний характер, навіть проти-
лежний очікуваному, якщо говорити про ефективність та діє-
вість надання послуг чи зміну якості місцевої й регіо нальної 
демократій. Більше того, вплив розміру на ефективність та діє-
вість може різнитися між окремими різними повноваженнями 
або політичними сферами;

е) немає жодного чіткого зв’язку між розміром та ефектив-
ністю надання послуг: великі органи місцевого самоврядування 
можуть вигравати від економії завдяки зростанню масштабів 
виробництва. Але поза певною межею вони можуть створювати 
також громіздкі бюрократичні структури, які впливатимуть на 
ефективність та дієвість їх (органів) роботи;

f) немає жодного чіткого зв’язку між розміром і якістю міс-
цевої та регіо нальної демократій. Загалом особиста участь 
(зокрема через вибори) може бути успішнішою в невеликих 
органах місцевої влади, тоді як колективна участь при цьому 
виявляється нижчою. У великих столичних регіонах внутрішня 
децентралізація й деконцентрація можуть допомогти поліп-
шити участь (наприклад, обраним органам влади районного 
рівня в містах);

g) існує єдиний чіткий зв’язок між розміром та фінансо-
вою/бюджетною автономією – дуже малі органи місцевої влади 
майже не мають фінансової незалежності (або зовсім не мають) 
внаслідок низького прибутку та високих накладних витрат;

h) важливими показниками оптимального розміру є як 
рівень задоволення наданням послуг, так і рівень надійності та 
вміння органів місцевої та регіо нальної влади реагувати;

i) Е-уряди [так звані інтерактивні сторінки органів держав-
ної влади, за допомогою яких відбувається спілкування з гро-
мадою] можуть впливати на взаємозв’язок між розміром орга-
нів місцевої та регіо нальної влади, з одного боку, та наданням 
послуг і якістю місцевої та регіо нальної демократій, з іншого. 
Потреби у капіталі та людських ресурсах, необхідних для ство-
рення Е-урядів, вимагатимуть широкомасштабних спільних 
дій. Одночасно Е-уряди збільшують для громадян можливість 
участі;
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j) вплив можливої зміни розміру органу місцевої або регіо-
нальної влади треба розглядати як у рамках ефективності й 
дієвості надання послуг, так і якості місцевої та регіо нальної 
демократій. Такий розгляд має також стати предметом глибо-
кого аналізу ще до ухвалення будь-яких рішень. Цей розгляд 
має враховувати наслідки ефективності й дієвості в усіх окре-
мих сферах політики чи повноважень так само, як вплив на 
демократію в місцевій громаді;

k) якщо орган місцевої або регіо нальної влади занадто 
малий з огляду на певні аспекти, то як вихід може бути роз-
глянуто зовнішнє об’єднання та співпраця з іншими органами 
влади. Така співпраця може бути горизонтальною, вертикаль-
ною та транскордонною (якщо відповідне націо нальне законо-
давство це дозволяє);

l) якщо орган місцевої або регіо нальної влади з огляду на 
певні аспекти занадто великий, виходом зі становища можуть 
стати внутрішня децентралізація й деконцентрація;

m) якщо злиття малих місцевих чи регіо нальних органів 
влади є найдоцільнішим рішенням, потрібно приділити увагу, 
зважаючи на історію та традиції, створенню такої нової інсти-
туційної структури, за якої збереглося б відчуття належності 
населення до утворень, що існували раніше.

7. На підготовчому етапі не варто також ігнорувати питання 
власності в громадських фондах, передачі персоналу та установ, 
а також розподілу боргового тягаря та можливої зміни фінан-
сового навантаження.

8. З метою поліпшення ефективності та дієвості надання 
послуг слід використовувати нові технології та підвищувати 
якість місцевої та регіо нальної демократій.

9. Треба також використовувати досвід не лише власної кра-
їни, а й Європи та світу.

Проте конкретні рішення рідко можна перейняти без адап-
тації, тому для досягнення найвищої ефективності треба зосе-
редити зусилля на визначенні типу (широкого) завдань, які 
ставилися перед іншими реформами, та про цедур, що застосо-
вувалися на місцях, а також проблем, які розв’язувалися під час 
проведення реформ.

10. Рішення з висунення пропозиції про територіальну та/
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або адміністративну реформи можна ухвалювати лише після 
завершення попереднього аналізу та повного його схвалення.

ІІ. Участь
11. Усебічні системні реформи багато в чому залежать від 

можливості досягти згоди. Це зробити легше, коли йдеться про 
маломасштабні реформи.

12. Серед учасників та інших осіб, зацікавлених у реформі, 
має бути певна згода, що давала б їм можливість формулювати 
чітку мету реформи.

13. Попередній аналіз загального напряму, в якому брали б 
участь учасники та інші зацікавлені представники, може бути 
корисним методом досягнення такої згоди.

14. Реформи, що ґрунтуються на добровільній участі орга-
нів місцевої або регіо нальної влади певного рівня, є бажані-
шими, ніж реформи за законодавчим рішенням вищого органу 
влади всупереч бажанню нижчої ланки влади. Задля здійснення 
успішної реформи ініціативу «знизу догори»1 може бути допо-
внено ухвалою вищого органу влади, навіть усупереч волі дея-
ких інших органів влади, що беруть участь у реформуванні. 
Задля успішності реформи ініціатива «згори донизу»2 має зару-
читися добровільною підтримкою відповідної ланки територі-
альної адміністрації, яка підлягає реформуванню.

15. Учасники та інші зацікавлені представники мають брати 
участь у реформах, починаючи з підготовчого етапу.

16. Злиття та інші реформи, пов’язані зі зміною меж, слід 
здійснювати тільки відповідно до принципів, гарантованих 
Європейською хартією місцевого самоврядування (наприклад, 
консультації з відповідними місцевими громадами, можливо, 
через референдум). Це не означає, що центральні органи влади 
не можуть створювати позитивні стимули органам місцевої чи 
регіо нальної влади для співробітництва, злиття, децентраліза-
ції або участі в деконцентрації.

1  Термін «знизу догори» означає, що ініціатива вищої ланки влади з рефор-
мування залежить від ініціативи тієї ланки місцевої чи регіо нальної влади, яку 
треба реформувати.

2  Термін «згори донизу» означає, що реформу ініціює вища ланка терито-
ріальної влади.
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17. Підготовка, ухвалення рішень, здійснення та оцінювання 
будь-якої реформи мають ґрунтуватися на інституційному діа-
лозі, який відповідає вимогам ефективності, прозорості, під-
звітності, представницького характеру та дієвості.

18. З метою забезпечення ефективності інституційного діа-
логу треба, щоб:

- він відбувався в потрібний час;
- він відбувався на основі чітко визначених про цедур;
- уся відповідна інформація була б доступною для всіх 

учасників, зокрема відповідні дати, порядок денний та 
заходи мають бути відомі заздалегідь;

- [його] результати, навіть якщо вони не є обов’язковими 
[для учасників діалогу], слід, принаймні, належним 
чином розглянути в процесі підсумкового ухвалення 
рішення;

- інституційний діалог дуже істотний і не втрачає зна-
чення, якщо відбуваються паралельні процеси;

- за умови дотримання норм публічного доступу до інфор-
мації та з метою забезпечення необхідного рівня довіри 
між учасниками питання про доступ громадськості до 
інформації про процес потрібна довіра між усіма учасни-
ками.

19. Задля забезпечення прозорості інституційного діалогу 
треба дотримуватися норми доступу до публічної інформації, а 
підсумки діалогу якнайшвидше оприлюднювати.

20. Учасники інституційного діалогу є підзвітними демокра-
тично обраним органам влади (зборам).

21. З метою забезпечення представницького характеру діа-
логу треба залучати до нього всі рівні місцевої або регіо нальної 
влади, які мають законний інте рес до цієї справи, незалежно 
від їхньої політичної належності. Участь у діалозі загалом не 
повинна обмежуватися тільки тими, хто належить до політич-
ної більшості.

Оскільки учасники представляють органи місцевої чи регіо-
нальної влади, вони мають представляти саме ці органи місце-
вої чи регіо нальної влади.

22. З метою забезпечення дієвості інституційного діалогу 
потрібно:
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- якнайліпше використовувати існуючі ресурси та про-
цедури;

- уникати зайвого дублювання;
- належно координувати діалоги між різними ланками 

влади (держава – регіон, держава – місцева влада, регіо-
нальна – місцева влада, федеративна держава – місцева 
влада).

ІІІ. Складання програми
23. Програму здійснення реформи потрібно розглянути дуже 

ретельно. З одного боку, слід приділити достатньо часу необхід-
ним обговоренням та практичним домовленостям на централь-
ному, а також місцевому рівнях; з іншого – затягування може 
призвести до втрати темпу.

Будь-яка запропонована реформа забирає, зазвичай, кілька 
років.

24. Будь-який план реформи має складатися з чітко визна-
чених кроків.

25. Будь-яка реформа потребує чіткого визначення повнова-
жень, серед них і злагодженого керівництва, з метою забезпечення 
як цілісності, так і послідовності. Особливу увагу слід звернути 
на можливість прив’язання процесу реформування до органу або 
адміністративної угоди між зацікавленими інституціями.

26. Важливо вивчити попередній досвід як у себе, так і за 
кордоном. Проте конкретне рішення рідко можна перейняти 
без адаптації, тому для більшої користі порівняльну роботу 
варто зосередити на визначенні типу (широкого) завдань, які 
ставилися під час інших реформ, про цедур, які використову-
валися, та на проблемних питаннях, що розв’язувалися під час 
здійснення реформ.

27. Стратегія реформи має охоплювати про цедури врегулю-
вання для розв’язання специфічних проблем конкретних орга-
нів місцевої чи регіо нальної влади, які виникають у процесі 
реформування. Узгодженість, потрібна для визначення мети 
реформи, гарантуватиме, що цю про цедуру не буде використано 
для зміни стратегічних завдань.

28. Там, де населення нерівномірно розподілено по терито-
рії, а економічні умови відрізняються, треба передбачити засто-
сування різних рішень:
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- у державі не обов’язково має бути однаковий рівень міс-
цевого та регіо нального управління;

- повноваження органів місцевої та регіо нальної влади 
одного рівня можуть відрізнятися;

- інституційні відносини органів місцевої та регіо нальної 
влади одного рівня можуть відрізнятися.

Проте цілком можливо, що після такого розгляду буде засто-
совано уніфікований підхід.

29. Планування експериментального підходу «знизу догори» 
може дати корисні результати з поглядів як точного визначення 
завдань і параметрів процесу реформування, так і створення 
рушійної сили реформ.

B. УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ
1. Рішення про початок проведення реформи треба ухвалю-

вати на найвищому інституційному рівні після консультацій із 
зацікавленими інституціями (див. рекомендації щодо інститу-
ційного діалогу); це рішення може бути змінено або підтвер-
джено на референдумі, якщо це дозволено законодавством.

2. Програму реформи та її здійснення має бути ухвалено на 
найвищому інституційному рівні після консультацій із зацікав-
леними інституціями (див. рекомендації щодо інституційного 
діалогу).

3. Заручитися підтримкою для проведення реформи можна або 
беручи участь у консультаціях із зацікавленими сторонами, або 
надаючи органам місцевої та регіо нальної влади повноваження в 
націо нальних рамках, визначених на центральному рівні.

С. ЗДІЙСНЕННЯ
1. Для успішного здійснення реформи суттєвим є також 

керівництво, про що йшлося вище1.
2. Оскільки в процесі реформування наголос зміщується з 

центральної влади на децентралізовані органи влади, дуже важ-
ливо під час реформування чітко передати функцію керівни-
цтва децентралізованій ланці.

3. Політичні зобов’язання органів центральної влади2 щодо 

1 Див. пункт 25 розділу А.
2 Або органу місцевої чи регіо нальної влади, який здійснює реформу.
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реформ обов’язкові для розв’язання всіх вагомих проблем, що 
виникають під час реформування.

4. На період реформування потрібно визначити спільне коло 
повноважень, яке, наприклад, передбачає про цедури плану-
вання за участю всіх зацікавлених сторін.

5. На етапі реформування експериментальний підхід «знизу 
догори» може також дати корисні результати.

6. Центральна влада має, зазвичай, складати програми під-
тримки, спрямовані на забезпечення інформаційною техноло-
гією та іншими потрібними інфраструктурами. Такі програми 
можуть бути передбачені в процесі планування, про який 
ішлося вище.

7. Для підтримання нормальної бюджетної дисципліни під 
час перехідного етапу, збереження власності й забезпечення 
належного процесу переведення персоналу органів місцевої та 
регіо нальної влади, які підлягають реформуванню, треба вста-
новити відповідні рамки.

8. Нагляд за здійсненням реформ важливий з погляду вчас-
ного визначення так званих вузьких місць і порівняння досвіду 
всіх зацікавлених органів місцевої та регіо нальної влади.

9. Такий нагляд на всіх рівнях державного управління, залу-
чених до участі в реформуванні, мають здійснювати як ті, хто 
бере участь у цьому процесі, так і незалежні експерти. Нагляд 
не треба обмежувати лише реформуванням адміністративних 
структур як таких; він має бути значно ширшим.

D. ОЦІНЮВАННЯ
1. По закінченні реформування потрібно дати незалежну 

оцінку широкому колу питань, не обмежуючись лише оціню-
ванням реформи адміністративних структур як таких, з метою 
визначити, чи виконано завдання реформи і в якому обсязі.

2. Оцінку мають дати також безпосередні учасники рефор-
мування.

3. Результати оцінки потрібно оприлюднити.
4. Слід ужити заходів для забезпечення можливості впро-

вадження реформ або навіть їх відміни, якщо їхні результати 
виявилися багато в чому протилежними завданням. Ці заходи 
мають охоплювати створення правових рамок, якщо таких 
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немає, для регулювання прав та обов’язків, які зазнають змін 
внаслідок впровадження або відміни реформи.

5. Слід ужити заходів для забезпечення того, щоб підсумки 
оцінювання враховувалися під час формування загальної полі-
тики реформування та в пов’язаних з цим процесах.

6. Підсумки оцінювання мають бути доступними для 
інших держав – членів Ради Європи й передані як інформація 
Конгресу місцевих і регіо нальних влад Європи.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 
REC(2007)4 ПРО МІСЦЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ  

ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ 

(прийнята 31 січня 2007 року на 985-му  
засіданні заступників міністрів)

Recommendation Rec(2007)4 of the Committee of Ministers  
to Member States on Local and Regional Public Services

(adopted by the Committee of Ministers on 31 January 2007  
at the 985th meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту 
Ради Європи,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого 
єднання між її членами для збереження та втілення в життя іде-
алів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також спри-
яння їхньому економічному та соціальному прогресу;

враховуючи, що для цілей цієї Рекомендації, місцева чи 
регіо нальна публічна послуга є послугою, щодо якої місцевий 
або регіо нальний орган державної влади, відповідно до широ-
кого суспільного договору, що зазвичай відображений у рішенні 
компетентного демократичного державного органу, забезпе-
чує безперервність та індивідуальний доступ шляхом прямого 
її надання (через місцевий або регіо нальний публічний сек-
тор) та/або шляхом фінансування її надання третіми особами  
та/або шляхом створення спеціальних правил, які відрізня-
ються від тих, що застосовуються до інших послуг;

враховуючи, що місцеві та регіо нальні публічні послуги 
формують щоденне середовище мешканців і значним чином 
визначають якість їх життя; 

враховуючи, що місцеві та регіо нальні публічні послуги є 
одним з найважливіших елементів місцевого та регіо нального 



166

Р о з д і л  1.  Акти європейських організацій

самоврядування, що уможливлює їх конкретну реалізацію і 
вимірювання реального розвитку; 

зважаючи на те, що на їх частку припадає важлива частина 
націо нальної економіки з врахуванням витрат, що вони беруть 
на себе, та ресурсів, які вони використовують, і функцій, які 
вони виконують;

враховуючи, що ці послуги вносять суттєвий внесок у міс-
цевий та регіо нальний розвиток і територіальну організацію 
діяльності та матеріально-технічні потужності; 

враховуючи, що вони відіграють важливу роль в організації 
соціальної солідарності, надаючи послуги, життєво важливі для 
задоволення суспільних потреб;

беручи до уваги велику різноманітність завдань, що викону-
ються завдяки місцевим та регіо нальним публічним послугам, і 
появу нових соціальних вимог;

беручи до уваги масштаб змін, що зараз відбуваються в сфері 
цих послуг з метою винайдення більш ефективних методів 
управління, зокрема, через необхідність ліпше контролювати 
державні витрати;

беручи до уваги прогрес, що вже досягнутий у багатьох дер-
жавах у створенні прав і гарантій для користувачів публічними, 
зокрема, місцевими і регіо нальними послугами, а також і зна-
чну нерівність, яка й досі має місце в цій сфері;

беручи до уваги необхідність відповідним чином інтегрувати 
місцеві та регіо нальні публічні послуги в сучасні економічні 
механізми, при цьому не втручаючись у вільні конкурентні від-
носини;

зважаючи, що держави-члени та місцева і регіо нальна влада 
повинні розглядати модернізацію управління місцевими і регіо-
нальними публічними послугами, а також методів їх надання в 
якості пріоритетного завдання, при цьому дотримуючись міс-
цевого та регіо нального самоврядування, прав користувачів і 
правил ринкової економіки;

беручи до уваги Європейську хартію місцевого самовря-
дування (СЕД № 122), і зокрема її положень, що стосуються 
сфери місцевого самоврядування, відповідних адміністратив-
них структур, адміністративного нагляду і фінансових ресурсів 
місцевих органів влади;
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беручи до уваги наступні рекомендації, з якими вона зверну-
лася до держав-членів:

- Рекомендація № R(87)12 про роль органів місцевої і 
регіо нальної влади в політиці у сфері зайнятості;

- Рекомендація № R(90)12 про послуги та інфраструктуру 
в сільських районах;

- Рекомендація № R(97)7 про місцеві публічні послуги та 
права їхніх користувачів;

- Рекомендація Rec(2001)19 про участь громадян у місце-
вому суспільному житті;

- Рекомендація Rec(2003)2 про побутові послуги в небла-
гополучних міських районах;

беручи до уваги наступні рекомендації і резолюції Конгресу 
місцевих і регіо нальних влад Європи:

- Рекомендація 114(2002) про місцеві органи влади та 
комунальні послуги;

- Резолюція 140(2002) про місцеві органи влади та кому-
нальні послуги; 

- Рекомендація 182(2005) про участь громадськості у міс-
цевих справах і виборах;

- Рекомендація 188(2006) про належне врядування в євро-
пейських мегаполісах;

враховуючи Резолюцію № 1 «Роль місцевих та регіо нальних 
органів влади у забезпеченні місцевих соціальних послуг», 
прийняту на Конференції міністрів держав – членів Ради 
Європи, відповідальних за місцеве та регіо нальне врядування, 
у Стамбулі у 2000 році;

беручи до уваги принципи регіо нального самоврядування, 
прийняті на Конференції міністрів держав – членів ради 
Європи, відповідальних за місцеве та регіо нальне врядування, 
в Гельсінкі у 2002 році;

зважаючи на наступні доповіді Керівного комітету з питань 
місцевої та регіо нальної демократії (CDLR):

- Роль конкурентних торгів в ефективному наданні місце-
вих послуг (1993);

- Участь громадян-споживачів в управлінні місцевими 
публічними послугами (1994);

- Використання показників ефективності місцевих публіч-
них послуг (1997);
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- Управління та фінансування міського громадського тран-
спорту (1999);

- Управління нерухомим майном, що знаходиться у муні-
ципальній власності (1999);

- Участь громадян у місцевому суспільному житті (2000);
- Роль місцевих органів влади в сфері місцевих соціальних 

послуг (2000);
- Побутові послуги в неблагополучних міських районах і в 

районах з низькою чисельністю населення (2001);
- Ризики, пов’язані з фінансовими зобов’язаннями органів 

місцевого самоврядування (2002);
- Бюджетні про цедури та управління бюджетом на рівні 

місцевих органів влади (2002);
беручи до уваги Довідник з належної практики у сфері 

публічної етики на місцевому рівні, підготовлений CDLR і при-
йнятий 31 березня 2004 р. на конференції з етичних стандартів 
в публічному секторі, що відбулася в Нордвейкерхауте;

беручи до уваги Висновок № 26(2006) Конгресу місцевих і 
регіо нальних влад Європи щодо попереднього проекту зведеної 
Рекомендації про місцеві і регіо нальні публічні послуги, розро-
блений CDLR (CDLR (2006)14);

вважаючи, що зміни, які відбулися з моменту прийняття 
Рекомендації № R(97)7 Комітету міністрів державам-чле-
нам про місцеві публічні послуги та права їхніх користувачів, 
виправдовують її оновлення, що буде здійснене за допомогою 
цієї Рекомендації,

Рекомендує урядам держав-членів:

I. Стосовно ролі і важливості місцевих 
і регіо нальних публічних послуг

1. базувати всі їхні державні політики, програми чи законо-
давчі реформи, що стосуються місцевих і регіо нальних публіч-
них послуг або впливають на них, на наступних принципах:

а. місцеві та регіо нальні публічні послуги є одним із проявів 
самоврядування місцевих і регіо нальних властей та потужним 
засобом, що знаходиться в їхньому розпорядженні для задово-
лення публічних інте ресів. Вони сприяють реалізації повнова-
жень органів місцевої та регіо нальної влади, які несуть відпо-
відальність за них;
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b. місцеві та регіо нальні публічні послуги сприяють соці-
альній згуртованості, надаючи солідарні послуги і здійсню-
ючи політику допомоги, прийняту на загальнодержавному, 
регіо нальному або місцевому рівні. До кола їхніх завдань 
належить зміцнення зв’язків між мешканцями, запобігання 
пошкодженню соціальної структури і підтримка солідарності 
місцевих і регіо нальних громад;

с. місцеві та регіо нальні публічні послуги сприяють сталому 
розвитку та справедливому і раціо нальному розподілу ресур-
сів, наявних на території діяльності органів місцевої чи регіо-
нальної влади. Вони узгоджують вимоги сільських і міських 
районів, а також вимоги економіки та вимоги щодо збереження 
довкілля;

II. Стосовно децентралізації державних послуг
2. базувати свої загальнодержавні стратегії, законодавчі іні-

ціативи та реформи, що стосуються рівня управління, відпові-
дального за надання публічних послуг, на положеннях пункту 
3 статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування і на 
наступних принципах:

a. близькість місцевих і регіо нальних публічних послуг до 
населення є одним із пріоритетів, та органи місцевої та регіо-
нальної влади відіграють життєво важливу роль у наданні цих 
послуг. Для того, щоб послуги були адаптовані до потреб і очі-
кувань громадян, органи місцевої та регіо нальної влади пови-
нні скористатися високим рівнем децентралізації і змогою 
діяти самостійно у наданні цих послуг;

b. децентралізація у сфері публічних послуг повинна здій-
снюватися у відповідності до принципів послідовності та 
єдності застосування державної політики в інте ресах усіх гро-
мадян, координації та територіальної солідарності;

c. ступінь децентралізації, яка має значним чином залежати 
від таких факторів, як:

- територіальна структура, обсяг повноважень органів міс-
цевої і регіо нальної влади;

- природа, значення і територіальний вимір послуги;
- здатність органів місцевої і регіо нальної влади ефективно 

виконувати відповідні завдання;
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- якість, результативність, ефективність і економічність 
процесу надання послуг;

- взаємодоповнюваність в діяльності органів публічної 
влади;

- важливість специфічних публічних послуг для життя і 
потреб громади та її користувачів;

3. надавати органам місцевої і регіо нальної влади, коли 
заходи загальнодержавного рівня створюють зобов’язання 
для них, повного сприяння шляхом вжиття необхідних захо-
дів, у тому числі фінансових, з метою забезпечення можливості 
надання ними якісних послуг;

4. заохочувати і створювати, у міру необхідності, механізми 
для консультацій, співробітництва і спільного управління між 
відповідними задіяними рівнями та, за необхідності, й добро-
вільними та приватним секторами, з метою створення синергії 
та уникнення дублювання;

III. Стосовно ролі користувачів послугами у визначенні,  
регулюванні та управлінні місцевими  

та регіо нальними публічними послугами 
5. забезпечити, щоб загальнодержавна політика щодо місце-

вих і регіо нальних публічних послуг і всі варіанти вибору най-
кращих шляхів надання таких послуг, задовольняли користу-
вачів і платників податків у своїй суті та меті і були засновані 
на аналізі потреб, здійсненому, зокрема, на місцевому та регіо-
нальному рівні, на основі інформації про очікування громади 
і виходячи з критерію щодо найкращого співвідношення ціни 
та якості;

6. у разі необхідності, при визначенні та наданні місцевих і 
регіо нальних послуг, допомогти органам місцевої і регіо нальної 
влади у прийнятті всеосяжного та комплексного підходу, що 
цілковито враховуватиме потреби особи – його або її – для 
того, щоб запропонувати, наскільки це можливо, персоналізо-
вані «зроблені на замовлення» послуги;

7. створити умови і забезпечити допомогу у застосуванні 
таких механізмів, що дозволятимуть компетентним органам 
і суб’єктам надання послуг адаптувати спектр їхніх послуг і 
пристосуватися до швидких змін в очікуваннях громадян і в 
об’єктивних умовах; 
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8. гарантувати, у рамках фінансових і бюджетних обме-
жень, безперервність надання певних місцевих та регіо нальних 
публічних послуг, які вважаються важливими для населення; 

9. з врахуванням конкретних потреб і в результаті консуль-
тацій з органами місцевої та регіо нальної влади, прийняти 
мінімальні стандарти захисту користувачів основних послуг, 
а також створити необхідний механізм контролю за їх дотри-
манням; де це можливо, ці стандарти повинні відповідати поло-
женням міжнародних та європейських договорів, підписаних 
державою;

IV. Стосовно правової основи, що регулює  
надання місцевих і регіо нальних публічних послуг

10. встановити чітке визначення відповідальності різних 
рівнів влади і збалансований розподіл ролей між ними у сфері 
місцевих і регіо нальних послуг; такий розподіл ролей, що для 
залучених сторін є зрозумілим і прийнятним, повинний уне-
можливити вакуум влади і дублювання повноважень;

11. адаптувати нормативно-правову базу щодо місцевих 
і регіо нальних публічних послуг з метою забезпечення того, 
щоб вона була достатньо гнучкою, щоб дозволити диверсифі-
кацію шляхів їх надання і вибору суб’єкта їх надання – будь це 
у публічному або приватному, комерційному або некомерцій-
ному секторах;

V. Стосовно управління процесом надання місцевих  
і регіо нальних публічних послуг 

12. з урахуванням ініціатив, повноважень і компетенції щодо 
прийняття рішень органами місцевої і регіо нальної влади, сти-
мулювати і допомагати їм у створенні ефективної системи 
управління ефективністю та регулярно обмінюватися досвідом 
у цих сферах з органами інших держав; 

13. забезпечити, щоб мета будь-якої загальнодержавної іні-
ціативи стосовно здійснення управління полягала в поліпшенні 
послуг, а не у покаранні органів влади за їх низьку ефективність 
або у введенні нових форм контролю;

14. сприяти отриманню відповідної інформації та надавати 
інформацію про різні варіанти вибору методів управління міс-
цевими і регіо нальними публічними послугами, результати їх 



172

Р о з д і л  1.  Акти європейських організацій

управління та можливі шляхи покращення відносин з корис-
тувачами цих послуг, у співпраці з органами місцевої та регіо-
нальної влади, їх об’єднаннями та їх навчальними установами;

15. всіма відповідними засобами заохочувати або сприяти 
інноваціям у цих питаннях, а також обміну інформацією між 
органами влади як на загальнодержавному, так і міжнародному 
рівні, у співпраці з органами місцевої та регіо нальної влади, їх 
об’єднаннями та їх навчальними установами;

VI. Стосовно дій, які необхідно здійснити  
у контексті цієї Рекомендації 

16. черпати натхнення з Керівництва, що додається до цієї 
Рекомендації, для впровадження відповідних політичних, зако-
нодавчих і фінансових заходів щодо підтримки та стимулю-
вання органів місцевої і регіо нальної влади в їх зусиллях по 
запровадженню та адаптації публічних послуг, таким чином, 
щоб краще задовольнити суспільний інте рес і повною мірою 
поважати права і потреби їх користувачів; 

17. перекласти цю Рекомендацію на офіційну мову (мови) 
і поширити її серед органів місцевої і регіо нальної влади 
або їх об’єднань, запрошуючи їх взяти до відома, зокрема, 
Керівництво, адресоване їм, що міститься у Частині II Додатку.

ДОДАТОК 
ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ REC(2007)4  

КЕРІВНИЦТВО ЩОДО МІСЦЕВИХ  
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

ЧАСТИНА I
Керівництво, адресоване органам центральної влади

Ці  керівні  принципи  адресовані  органам  центральної  влади, 
оскільки вони несуть відповідальність за визначення правових засад 
і контроль за діяльністю органів місцевої або регіо нальної влади. 

У деяких федеративних державах ці повноваження належать 
федеральним органам. Там, де устрій саме такий, ці рекомен
дації адресовані їм. Центральним органам влади пропонується 
взяти до уваги це Керівництво.
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Користувачі мають стати головним об’єктом уваги
1. Визначення та регулювання послуг на загальнодержав-

ному рівні повинні бути засновані на вимогах суспільства та 
необхідності постійного вдосконалення послуг.

2. Поширення обізнаності суспільства про дії та роботу 
органів місцевої, регіо нальної або державної влади зазвичай 
має бути умовою для забезпечення виконання управлінських 
рішень. 

3. Обов’язок поширювати загальну і повну інформацію 
повинний стосуватися не тільки правових норм, але й усіх 
фактів, пов’язаних з організацією та функціонуванням послуг 
(характеру послуги, ціни, якості, часу), що мають бути доступ-
ними для всіх диференційованими засобами, беручи до уваги 
тип послуги і характерні особливості відповідного населення.

Здійснення управління 
і. Впровадження системи оцінки здійснення управління 
4. Взаєморозуміння між органами центральної виконавчої 

і місцевої та регіо нальної влади має бути досягнуто на основі 
спільної методології та ряді загальних визначень, забезпечуючи 
при цьому достатню гнучкість методів аналізу, щоб враховувати 
значні відмінності між послугами, повноваженнями та їх кон-
текстом. 

5. Державна політика в галузі оцінки ефективності надання 
місцевих та регіо нальних публічних послуг повинна включати 
в себе наступне: 

a. систему опрацювання інформації, що заохочуватиме вико-
ристання роздільного обліку для кожної місцевої або регіо-
нальної публічної послуги;

b. стандартизовані показники для кожної значної місце-
вої чи регіо нальної публічної послуги або категорії послуг, які 
органи місцевої та регіо нальної влади могли б використовувати 
для того, щоб перевіряти ефективність своїх послуг.

6. Центральні органи виконавчої влади повинні прагнути до 
того, щоб система оцінки місцевих та регіо нальних публічних 
послуг діяла досить поширено через спонтанні угоди з орга-
нами місцевої і регіо нальної влади та збалансовані стимулюючі 
й обов’язкові заходи. Спонтанна угода є більш переважною й її 
простіше досягти, якщо органи місцевої та регіо нальної влади 
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беруть участь у визначенні методології, яку їм пропонується 
застосувати, і якщо ця методологія дозволяє їм брати участь у 
різних стадіях процесу, самостійно обираючи період початку.

7. Ця система повинна застосовуватися постійно протягом 
тривалого часу, й повинна надаватися регулярна, точна та повна 
інформація про результати цієї оцінки.

8. Оцінка ефективності не повинна використовуватися в 
політичних цілях: звітування, з врахуванням політичних інте-
ресів певного моменту, тільки про хороші чи погані результати 
роботи органів місцевої і регіо нальної влади буде некоректним 
методом використання інформації.

ii. Створення державної інформаційної політики 
9. Центральні органи виконавчої влади мають впроваджу-

вати таку державну інформаційну політику, що спрямована 
на досягнення подвійної мети: з одного боку – забезпечення 
можливості громадян в цілому і користувачів, зокрема, мати 
доступ до необхідної інформації про місцеві і регіо нальні 
публічні послуги (цілі, фінансові ресурси, результати та ін.), а 
з іншого – сприяння обміну досвідом між органами місцевої та 
регіо нальної влади, які застосовують систему оцінки. 

10. Центральні органи виконавчої влади повинні збирати 
і щорічно забезпечувати публікацію наявної інформації про 
послуги, що надаються органами місцевої та регіо нальної 
влади, у зрозумілій для широкої публіки формі. Окрему увагу 
слід приділяти оприлюдненню інформації про новаторські екс-
перименти і найбільш значущі результати.

iii. Застосування заходів заохочення
11. Центральні органи виконавчої влади, у співпраці з асо-

ціаціями органів місцевої та регіо нальної влади, повинні про-
водити семінари державного рівня для місцевих і регіо нальних 
виборних представників та їх адміністрацій, або навіть повно-
цінні навчальні курси з питань здійснення управління.

12. Центральні органи виконавчої влади могли б також про-
думати питання про те, яким чином пов’язати фінансову під-
тримку центрального урядового рівня для покриття деяких 
видатків на місцеві та регіо нальні публічні послуги з системою 
оцінки ефективності управління.
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iv. Створення специфічних структур підтримки
13. Центральні органи виконавчої влади повинні запропо-

нувати кожному органу, що цього потребує, допомогу в розви-
тку системи управління його послугами, і повинні прагнути 
пом’якшити технічні та фінансові труднощі, з якими стика-
ються органи місцевої та регіо нальної влади у застосуванні сис-
тем оцінки ефективності управління.

14. Якщо виникає необхідність, центральні органи виконав-
чої влади повинні допомогти органам, бажаючим впровадити 
систему оцінки ефективності діяльності, організувати аналіз 
потреб у ресурсах, персоналі, передбачуваних витратах і ноу-
хау. Такий «аудит» може бути покладений на спеціалістів цен-
тральних органів виконавчої влади, спеціалізовані фірми або 
може бути здійснений з їхньою допомогою самими зацікавле-
ними органами.

15. Для того, щоб допомогти органам, яким не вистачає 
ресурсів, необхідних для збору та обробки інформації, цен-
тральні органи виконавчої влади можуть, за погодженням із 
зацікавленими органами, створити систему збору інформації 
або надавати фінансову підтримку ініціативам, що запроваджу-
ються з цією метою органами місцевої та регіо нальної влади.

Делегування державних послуг приватному сектору
16. У разі необхідності, з метою захисту громадян, зокрема, у 

зв’язку з наданням їм важливих послуг, законодавством мають 
бути передбачені основні положення стосовно умов, яких при-
ватні суб’єкти надання послуг повинні дотримуватися у ході 
надання місцевих чи регіо нальних послуг, та стосовно прове-
дення державними органами моніторингу забезпечення дотри-
мання цих умов. 

17. Центральні органи виконавчої влади мають підготувати 
довідники, керівництва та типові контракти з метою надання 
допомоги тим органам місцевої і регіо нальної влади, які вирі-
шили делегувати повноваження щодо надання публічних 
послуг, а також забезпечити технічний консультативний сервіс 
для тих органів, які його потребують.

18. Центральні органи виконавчої влади спільно з орга-
нами місцевої та регіо нальної влади та їх об’єднаннями пови-
нні встановити – у разі необхідності й на загальнодержавному 
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рівні, – ефективну систему для оцінки та порівняння діяльності 
приватних суб’єктів надання публічних послуг (див. п. 20).

Співпраця
19. Центральні органи виконавчої влади повинні повною 

мірою використовувати різні доступні форми міжнародного 
співробітництва для обміну досвідом та визначення кращої 
практики, особливо у тих регіонах, де, як правило, накопичено 
менше досвіду у питаннях аналізу потреб і ризиків та оцінки 
результатів надання послуг і їх впливу. 

20. Законодавча база для забезпечення участі приватного 
сектору та комерційних і некомерційних організацій у наданні 
місцевих та регіо нальних публічних послуг повинна сприяти 
налагодженню партнерських зв’язків, запровадженню сучасних 
форм публічних контрактів щодо замовлень і повинна забезпе-
чити можливість розвитку у галузі інформаційних технологій.

ЧАСТИНА II
Керівництво для органів місцевої і регіо нальної влади
Наступні керівні рекомендації засновані на аналізі, проведе

ному Керівним комітетом з питань місцевої і регіо нальної демо
кратії  Ради  Європи  (CDLR),  передового  досвіду  європейських 
органів місцевої  і регіо нальної влади щодо визначення, регулю
вання,  управління  і  фінансування  публічних  послуг,  що  нада
ються на місцевому та регіо нальному рівнях.

Вони не мають юридичної сили: органам місцевої та регіо
нальної влади пропонується використовувати їх в якості керів
ництва в їх зусиллях щодо поліпшення послуг, які вони прямо або 
опосередковано пропонують населенню.

Користувачі мають стати головним об’єктом уваги
і. Послуги, що відповідають потребам
21. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні організу-

вати надання послуг, за які вони несуть відповідальність, таким 
чином, щоб ефективно задовольняти потреби населення, яке 
мешкає на їх території, з урахуванням необхідності постійно 
покращувати якість публічних послуг, для того, щоб йти в ногу 
з мінливими соціальними вимогами, загальнополітичними 
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пріоритетами, вимогами щодо належного управління економі-
кою і технологічними змінами. 

22. Забезпечення рівності між користувачами повинно бути 
однією з цілей місцевих і регіо нальних публічних послуг, і це 
може викликати необхідність застосування диференційованого 
підходу до роботи з користувачами (у контексті ціноутворення, 
допомоги, умов доступу та ін.) таким чином, щоб враховувати 
їхнє специфічне становище. 

23. Загальнодержавні та регіо нальні правові норми, які 
забезпечують безперервність надання основних послуг, повинні 
бути розумно доповнені положеннями місцевих і регіо нальних 
угод, які впроваджують механізми для особливих випадків, 
таких як періоди свят або тривалих вихідних. 

24. Для забезпечення впровадження принципів рівності та 
безперервності органи місцевої та регіо нальної влади повинні 
забезпечити, щоб певні публічні послуги залишалися доступ-
ними для мешканців, особливо там, де низька щільність насе-
лення робить їх фінансово невигідними; питання про будь-яке 
скасування публічної послуги в таких регіонах повинні бути 
предметом належним чином обґрунтованого рішення, в тому 
числі має бути надане підтвердження, що, наприклад, альтер-
нативні рішення, такі як згрупування послуг, надання багато-
цільових послуг або використання сучасних технологій, не є 
життєздатними.

25. Органи місцевої і регіо нальної влади повинні прагнути 
зробити свої послуги більш доступними шляхом:

a. забезпечення географічної близькості, застосовуючи опти-
мізацію використання периферійних підрозділів та відділень; 

b. скорочення часу, необхідного для доступу до послуг, за 
допомогою, наприклад:

- спрощення про цедур; 
- встановлення робочих годин, сумісних з «розкладами» 

життєдіяльності мешканців; 
- організації роботи, що дозволяє покращити спроможність 

обслуговувати більшу кількість користувачів і уникнути 
довгих черг; 

- підвищення ефективності послуг громадського тран-
спорту;
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c. зниження витрат на доступ, особливо для найбільш знедо-
лених категорій користувачів; 

d. належного забезпечення роботи з особливими випад-
ками (з неповносправними, нужденними або неписьменними 
людьми). 

26. Якщо це стосується послуг, що мають більш комерційний 
характер (водопостачання, транспорт, енергетика та ін.), органи 
місцевої та регіо нальної влади можуть застосовувати «принцип 
найбільш сприятливого обслуговування»; відповідно до цього 
принципу, там, де ситуація і обставини є схожими, гарантії, що 
надаються користувачам публічних послуг не повинні бути 
меншими, ніж ті, що надаються клієнтам приватних фірм.

ii. Інформація та гласність
27. Місцеві та регіо нальні публічні служби мають органі-

зувати своє спілкування з користувачами таким чином, щоб 
забезпечити достатній ступінь обізнаності всіх зацікавлених 
осіб про свої права і послуги, які вони мають, а також про діючі 
у цьому зв’язку норми. Для цього служби, що надають публічні 
послуги, мають розробити і реалізувати ґрунтовну інформа-
ційну політику відповідно до загальновизнаного права корис-
тувачів на отримання інформації. 

28. З метою запобігання складності сприйняття і розуміння 
правил і мови, яка використовується, що може призвести до 
дискримінації, служби, що надають публічні послуги, повинні 
постійно прагнути надавати інформацію найбільш прийнятного 
змісту та форми.

29. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні ретельно 
вивчити способи поширення та забезпечення доступу до основ-
ної інформації і обирати найприйнятніші носії для конкретної 
ситуації: розміщення повідом лень, робота спеціаліста з прове-
дення прийому громадян, місцева преса, муніципальний бюле-
тень, радіо, телебачення, Інтернет та інші інформаційні техно-
логії, телефон та ін. 

30. Користувачі повинні заздалегідь отримувати докладну 
інформацію про всі великі проекти, нові пропозиції, істотні 
зміни і припинення надання послуг або закриття об’єктів. Вони 
повинні мати можливість висловити свою думку щодо даної дії 
державному органу, який вирішив здійснити її.
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iii. Спрощення адміністративних про цедур
31. Послуги повинні бути розроблені і організовані з ура-

хуванням потреб громадян, а не адміністративних потреб, й, 
відповідно, управління ними має здійснюватися спеціаль-
ним чином. Користувач не повинен стикатися із штучними 
бар’єрами або нестачею прозорості; слід раціоналізувати прове-
дення прийомів, організувати багатосервісні та мобільні офіси 
тощо. 

32. Адміністративно-правову мову, хоча природно вона і має 
бути сухою, слід розглядати як спосіб полегшення соціальних 
відносин. Вона має бути адаптована до сучасної культури, аби 
стати зрозумілою для максимально можливого кола користу-
вачів. 

33. Наскільки це можливо, слід віддавати пріоритет вста-
новленню єдиних стандартів, які були б чіткими і діяли сто-
совно всіх місцевих і регіо нальних публічних послуг; користу-
вачі повинні мати змогу розуміти ці стандарти, сприймати їх та 
покладатися на них. 

34. Місцеві та регіо нальні публічні послуги не повинні нада-
ватися із застосуванням надмірних, нікчемних або занадто 
дорогих про цедур і повинні вимагати від користувачів тільки 
те, що строго необхідно для виконання їхніх завдань. 

35. Співробітники, які надають публічні послуги і вступа-
ють в контакт з користувачами, повинні пройти підготовку 
для виконання цих завдань і повинні чітко усвідомлювати 
свої обов’язки і права користувачів, на службі яких вони зна-
ходяться. Матеріальна організація приміщень, велика відпо-
відальність і ідентифікація персоналу, а також персоналізація 
відносин, у тому числі письмовим шляхом, є засобами досяг-
нення цих цілей.

iv. Робота зі скаргами користувачів
36. Скарги користувачів повинні розглядатися у спосіб, що 

встановлений для подібної роботи в будь-якій сфері діяльності; 
вона має бути спланована і організована відповідним чином. 
Вона повинна бути спрямована на досягнення подвійної мети – 
знайдення швидких рішень щодо розв’язання певних проблем, 
і, якщо скарга є обґрунтованою, – усунення її глибинних при-
чин. 
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37. Користувачі повинні мати можливість легко дізнава-
тися про про цедури подання скарг, які повинні бути простими, 
і користуватися ними. Слід широко привертати увагу користу-
вачів до можливості скористатися цією про цедурою та органі-
зувати роботу зі скаргами таким чином, щоб сприяти їх швид-
кому опрацюванню. 

38. Практичні умови для розгляду скарг повинні відповідати 
особливому статусу цієї послуги. Для її надання може бути 
створена спеціалізована служба, що, як правило, знаходиться 
під безпосередньою відповідальністю виборного представника, 
органу, в якому представлені користувачі, або комітету обраних 
представників. Він обов’язково повинен мати спеціально навче-
ний персонал, що з відповідальністю ставиться до забезпечення 
ефективності своєї роботи.

39. У тих випадках, коли це виправдано обсягом або важ-
ливістю послуг, органи місцевої та регіо нальної влади можуть 
призначити омбудсмана, члена їх ради або спеціально призна-
чену посадову особу, або щодо всіх своїх публічних послуг або 
щодо певних специфічних послуг.

v.  Участь  користувачів  в  управлінні  місцевими  та  регіо
нальними публічними послугами 

40. Громадяни повинні мати можливість користуватися 
багатьма доступними їм каналами для транслювання їхніх 
запитів і висловлення критики щодо місцевих і регіо нальних 
публічних послуг: вибори місцевих і регіо нальних асамблей та 
їх керівних органів, право на подання петицій і скарг, участь у 
засіданнях зборів з обговорень, участь у референдумах і, мож-
ливо, у народних ініціативах та ін. 

41. Надання інформації, доступні альтернативи, оцінка та 
контроль за про цедурами, що впроваджені в практику, пови-
нні забезпечувати користувачам можливість через їх власну 
поведінку (вибір суб’єкта надання послуг, відповіді на запити і 
анкети щодо ступеню задоволення їхніх потреб тощо) впливати 
на розвиток і розподіл публічних послуг набагато більше, ніж 
через їхніх представників або через розширення мережі інсти-
тутів і про цедур, що можуть створюватися з цією метою. 

42. Необхідно вивчати можливість залучення користува-
чів в управління публічними послугами; їх слід заохочувати до 
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участі в цій діяльності у такій спосіб, що враховує їхні інте-
реси найкращим чином, але не передбачає сприяння корпора-
тивізму або надмірне уповільнення функціонування системи 
управління. Офіційна участь у процесі прийняття рішень може 
бути з користю запроваджена, насамперед, у сферах, що чітко 
стосуються колективних послуг, таких як соціальні, культурні 
чи освітні; вона може бути реалізована, наприклад, у формі 
участі в спеціально створених (тимчасових) спільних коміте-
тах, представництва громадян у муніципальних комітетах або 
радах, щорічних зустрічей представників користувачів і відпо-
відних служб на основі спільно узгодженого порядку денного. 

43. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні заохо-
чувати волонтерство, спонсорство і приватні ініціативи, які, в 
поєднанні з або на доповнення до публічних послуг, допомагали 
б задоволенню колективних потреб мешканців: дитячі садки, 
шкільне харчування, шкільні перевезення, бібліотеки, навко-
лишнє середовище, допомога особам похилого віку, здоров’я, 
допомога школярам у важкому становищі та ін. 

44. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні прагнути 
залучати громадські організації та інших «гравців» некомер-
ційного приватного сектору до визначення політики і послуг, 
щоб скористатися їхньою енергією в управлінській діяльності 
та наступних заходах, а також інформацією, якою вони воло-
діють, і надавати їм певну інформацію, що знаходиться у роз-
порядженні органів влади, брати участь у фінансуванні їхньої 
діяльності та ін.

Надання послуг
і. Управління послугами
45. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні забез-

печити ефективне та орієнтоване на якісні результати управ-
ління, що передбачає регулярний контроль за наданням послуг 
на основі наступних засадничих підходів:

- аналіз того, чому, як і ким надається певна послуга;
- порівняння з тим, як надаються інші послуги, за допо-

могою низки відповідних показників, беручи до уваги 
думки як користувачів послугами, так і потенційних 
суб’єктів надання послуг;

- консультування за участю місцевих і регіо нальних 
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платників податків, користувачів послуг, партнерів та 
широкої бізнес-спільноти з метою встановлення нових 
цільових показників для оцінки діяльності; 

- чесна і відкрита конкуренція скрізь, де це можливо, як 
засіб забезпечення ефективності і результативності 
надання послуг.

46. Місцеві та регіо нальні публічні послуги повинні засто-
совувати таку форму управління і спосіб фінансування, що 
забезпечуватимуть найліпше поєднання всіх законних інте-
ресів, і запропонувати найкраще співвідношення витрат і 
вигод. У цьому контексті, вони повинні враховувати як прямий 
вплив, так і побічні наслідки діяльності служб з надання послуг, 
зокрема з точки зору соціальної солідарності, охорони навко-
лишнього середовища та раціо нального використання простору. 

47. Політика в галузі найму, підготовки та кар’єри співробіт-
ників служб з надання послуг, повинна створити можливості 
для роботи в них кваліфікованих і мотивованих співробітників.

48. Органи влади навіть найменшого місцевого та регіо-
нального рівнів повинні поступово опановувати інформаційно-
технологічне (IT) обладнання (апаратне та програмне забезпе-
чення), навчати своїх співробітників та визначити їх ІТ-проект 
з метою забезпечення належного управління інформацією 
(збір, обробка, обмін з іншими органами влади та службами), 
щоб забезпечити відповідні онлайн послуги (інформування та 
консультування, здійснення окремих кроків, таких як заповне-
ння форм, сплата податків тощо), а також заохочувати грома-
дян взяти участь у відборі, управлінні та оцінці послуг.

49. Органи місцевої і регіо нальної влади повинні використо-
вувати найсучасніші інформаційні методи з метою більш точ-
ного спрямування послуг, які вони пропонують, та створення 
баз даних, що містять статистичну інформацію про фактич-
них та потенційних користувачів, попит та пропозицію кож-
ного окремого типу послуг, результати, витрати, повні оцінки 
з точки зору задоволення користувачів, аналіз співвідношення 
«послуга-вартість», проведені цікаві експерименти та ін.

ii. Фінансування
50. Органи місцевої і регіо нальної влади повинні забез-

печити справедливий баланс між участю бенефіціарів у 
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фінансуванні послуг та їх фінансуванні за рахунок сплати 
податків, тобто між принципом індивідуальної відповідаль-
ності (та поступового прищеплення почуття відповідальності) 
і принципом солідарності.

51. Наскільки це можливо, органи місцевої та регіо нальної 
влади повинні стягувати внески з усіх, хто прямо або побічно 
отримує вигоду від позитивних зовнішніх ефектів, що створю-
ються завдяки місцевим і регіо нальним публічним послугам 
(доступність, приріст капіталу нерухомості, внесок у розвиток 
економіки), а не тільки і не стільки ж, як з безпосередніх корис-
тувачів.

52. Вибір обсягу, в якому витрати будуть покриватися за 
рахунок податків, повинний бути зроблений на основі ґрун-
товного знання фактів і точної та повної інформації; цей вибір 
має бути предметом політичного рішення, що ухвалюється ще 
до початку заходу, і ні за яких обставин він не повинний бути 
результатом діяльності.

iii. Модернізація та інновації
53. Місцеві та регіо нальні публічні послуги мають відіграти 

свою роль у модернізації публічного управління та пропону-
вати можливості для частого проведення випробовувань у цій 
сфері. Вони повинні пристосовуватися до мінливих потреб 
населення і впроваджувати нові методи, що сприяють прогресу 
і створюють можливості для підвищення рівня задоволення 
потреб користувачів.

54. Керівники публічних служб повинні уважно вивчати 
результати досвіду роботи інших органів, у тому числі досвіду 
інших країн. Їх слід заохочувати брати участь в накопиченні 
інформації на регіо нальному, загальнодержавному чи міжна-
родному рівні з метою вдосконалення практики місцевого та 
регіо нального публічного управління.

55. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні органі-
зовувати і брати участь у пілотних проектах із впровадження 
нових методів, навіть у тих сферах, де вони не повинні відігра-
вати провідну роль. Вони повинні, зокрема, виконувати важ-
ливу і показову роль у сфері реалізації політики з енергозбере-
ження та запобігання забрудненню навколишнього середовища.

56. Прагнення до інновацій у сфері місцевих і регіо нальних 
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публічних послуг не повинні мати суто технічну спрямованість. 
Інновації рівною мірою можливі у сфері нових соціальних 
практик, забезпечення добробуту та здоров’я, безпеки, профі-
лактики наркоманії, освіти, участі громадян у прийнятті дер-
жавних рішень, культурних або спортивних заходах тощо. 

Здійснення управління 
i. Принципи оцінки ефективності діяльності
57. Органи місцевої і регіо нальної влади повинні ввести 

систему оцінки ефективності, яку слід проводити регулярно 
і публічно. Для того, щоб здійснення такої оцінки стало мож-
ливим, необхідно створити відповідні інформаційні системи, 
що стосуються існуючих послуг і потреб населення, та забез-
печити, щоб різні залучені органи могли обмінюватися відпо-
відною інформацією.

58. Оцінка ефективності діяльності повинна стати крите-
рієм, яким необхідно керуватися під час прийняття рішень про 
параметри політики, особливо щодо місцевої та регіо нальної 
системи управління публічними послугами, оскільки це є засо-
бом:

- покращення місцевих і регіо нальних публічних послуг, 
що мають відповідати вимогам, їх результатів, їх впливу 
та співвідношення їх ціни та якості;

- підвищення ефективності контролю за використанням 
державних ресурсів місцевими і регіо нальними вибор-
ними органами; 

- забезпечення користувачів необхідною інформацією про 
послуги;

- гарантувати більшої прозорості публічної діяльності; 
- розширення участі громадян у прийнятті рішень, 

 пов’я заних з організацією надання послуг та практичною 
діяльністю, яку служби повинні виконувати.

59. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні оціню-
вати свою роботу з надання послуг за допомогою показників 
ефективності. Кінцевою метою повинно бути задоволення 
вимог користувачів, і, отже, поліпшення послуг (з точки зору 
ефективності, результативності та економічності). 

60. Політичний та адміністративний моніторинг повинен 
зосередитися на постановці завдань і оцінці результатів, при 
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цьому керівникам місцевих і регіо нальних публічних послуг 
слід залишати достатньо свободи для дій і відповідальності. 
Метою цього моніторингу повинно бути не тільки поперед-
ження помилок або покарання за них, але також і поліпшення 
якості обслуговування з акцентом на узгодженість між постав-
леними цілями і отриманими результатами. 

61. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні сформу-
лювати свою власну інформаційну політику для поширення 
знань про завдання публічних послуг, за які вони відповіда-
ють, і періодичного надання громадськості відповідної інфор-
мації про запропоновані послуги і результати, досягнуті у світлі 
поставлених цілей. Мета цієї політики повинна полягати не 
тільки у забезпеченні прозорості публічної діяльності, але й 
у створенні каналів зв’язку, що дозволятимуть громадськості 
висловлювати свої думки про управління послугами, що нада-
ються.

ii. Впровадження системи оцінки
62. Органи місцевої і регіо нальної влади повинні прагнути 

планувати діяльність – можливо, згідно з правилами, встанов-
леними на загальнодержавному рівні – щодо поетапного впро-
вадження системи оцінки ефективності їхніх послуг. У цьому 
вони можуть покладатися на вже численні експерименти, про-
ведені в інших країнах.

63. Кожна з основних послуг має періодично оцінюватися з 
метою визначення ступеня задоволення користувачів, що вимі-
рюється кількома простими показниками (кількість постійних 
клієнтів або тих, хто припинив користуватися послугою, рівень 
користування, вартість послуг, отримані доходи, кількість офі-
ційних скарг, проведення спеціальних обстежень та ін.). Ця 
оцінка повинна бути публічною, а також може бути предметом 
громадської експертизи. 

64. При оцінці своїх послуг органи місцевої та регіо нальної 
влади повинні вивчати позитивні або негативні побічні 
наслідки (вплив поза системою відносин між суб’єктами 
надання послуг і користувачами), що є результатом діяльності 
відповідних служб.

65. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні отримати 
навички, необхідні для оцінки ефективності їх діяльності, або 
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безпосередньо (спеціалізований персонал), або опосередковано 
(використання незалежних аудиторів з управління) і забезпе-
чувати, щоб особи, відповідальні за проведення оцінки, не під-
давалися впливам з боку суб’єктів надання послуг.

66. Першим кроком на шляху до впровадження системи 
оцінки повинно бути введення роздільного обліку для кожної 
послуги. Це сприятиме оцінці витрат, забезпеченню прозорості 
та справедливості фінансування, а також посиленню відпові-
дальності керівників, що є порівняним до моделі подібних при-
ватних послуг.

67. Слід створити мережі, щоб сприяти проведенню консуль-
тацій та прийняттю узгоджених показників, стандартизувати 
вимірювання ефективності окремих послуг і зробити її (ефек-
тивність) порівнюваною. Важливу роль у цьому контексті може 
бути відведено загальнодержавним асоціаціям органів місцевої 
та регіо нальної влади.

68. Там, де центральним урядом створені спеціальні струк-
тури для оброблення статистичних або інших даних, пов’язаних 
з місцевими і регіо нальними публічними послугами, органи 
місцевої і регіо нальної влади повинні відігравати активну роль 
у системі збору інформації і забезпечити доступ центрів управ-
ління, що створені на загальнодержавному або регіо нальному 
рівнях, до всієї інформації і показників, що є в їхньому розпо-
рядженні.

69. За відсутності діяльності центрального уряду щодо 
обробки статистичних даних, для органів місцевої і регіо-
нальної влади було б доцільно вивчити можливі методи співп-
раці між ними з метою обміну інформацією та досвідом, вико-
ристовуючи метод загального аналізу.

iii.  Удосконалення  управління  місцевими  та  регіо нальними 
публічними послугами

70. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні забезпе-
чити, щоб такі системи, як «панелі управління» та «бенчмар-
кінг», впроваджувалися у практику регулярного використання 
особами, відповідальними за прийняття рішень, та відповід-
ними співробітниками, з метою своєчасного виявлення змін 
та результатів різних стратегій і уможливили порівняння з 
результатами, досягнутими іншими подібними службами. 
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Бажано, щоб системи «панелі управління» та «бенчмаркінг» 
бути публічними і доступними для всіх громадян, наприклад, 
в Інтернеті.

71. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні забез-
печити, щоб послуги покращувалися та/або переглядалися у 
світлі результатів про цедур оцінки їх ефективності.

72. Критерії, які слід використовувати при оцінці ефектив-
ності, повинні бути кількісними, точними і надійними, навіть 
там, де ситуація змінюється, і повинні бути відомі заздалегідь 
та не призводити до адаптації з небажаними наслідками.

Делегування державних послуг приватному сектору
і. Рішення про делегування 73. Коли органи місцевої та регіо-

нальної влади ухвалюють рішення про делегування публічної 
послуги, вони повинні основувати його тільки на інте ресах 
суспільства, чітких і надійних даних, особливо щодо співвід-
ношення між якістю та ціною для користувачів і для платників 
податків. Якщо публічна послуга делегується, орган, що здій-
снює це делегування, повинен зберігати політичну і юридичну 
відповідальність за своє рішення.

74. Органи місцевої та регіо нальної влади не повинні деле-
гувати ті обов’язки, які передбачають значне використання 
державної влади. Делегування виконання послуги не повинно 
ставити під загрозу основні права і свободи громадян, законні 
гарантії та інші вимоги щодо забезпечення належного управ-
ління (у тому числі права громадян бути почутими в питаннях, 
що їх стосуються, необхідність обґрунтування рішень і право на 
засіб правового захисту).

75. Слід поширювати інформацію про критерії, на яких базу-
ється будь-яке рішення про делегування публічної послуги, про 
вибраного виконавця і результати здійснення різних оцінок. 

ii. Договірні положення (контрактні умови)
76. Органи місцевої і регіо нальної власті повинні чітко 

визначити в специфікаціях цілі управління, в кількісному і 
якісному відношенні, а також забезпечити, за договором кон-
цесії/делегування, що ризики та обов’язки будуть чітко поді-
лені, що структура фінансування буде прозорою, а про цедури 
інформування та оцінки  – суворими.
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77. Якщо тип послуги потребує того, органи місцевої та 
регіо нальної влади повинні забезпечити, щоб суспільний інте-
рес і найбільш знедолені особи були захищені за допомогою 
введення в договір концесії зобов’язальних положень щодо 
публічних послуг. Вони повинні компенсувати ці зобов’язання 
щодо публічних послуг не на основі фактичних витрат, але 
більшого «виходу» (обсяг послуг, кількість користувачів та ін.), 
або у вигляді фіксованої суми, що має бути встановлена зазда-
легідь.

78. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні визна-
чити період дії контрактів на делегування послуг з урахуван-
ням потреб виконавця щодо розробки його політики і необхід-
ності окупити свої інвестиції, а також необхідності заохочення 
виконавця з метою підвищення його ефективності для того, 
щоб отримати дозвіл на продовження контракту; в цілому, 
період від п’яти до десяти років, повинний відповідати інте-
ресам обох сторін.

79. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні забезпе-
чити, щоб приватні виконавці делегованих послуг були наді-
лені відповідальністю на підставі договірних положень і відпо-
відно до структури фінансування у зв’язку з різними видами 
ризиків: пов’язаними з інвестиціями, промисловими (щодо 
витрат) і комерційними (щодо доходів).

iii. Фінансування делегованих послуг
80. Органи місцевої та регіо нальної влади не повинні вико-

ристовувати трансфер державних коштів виконавцю послуг для 
того, щоб компенсувати результати неналежного управління, 
але можуть здійснювати трансфер тільки для того, щоб:

a. розподіляти витрати між прямими і непрямими бенефі-
ціарами;

b. діяти в інте ресах знедолених осіб;
c. заохочувати використання послуг, що є найменш шкідли-

вими для навколишнього середовища;
d. забезпечувати сталий розвиток та зробити середовище 

більш привабливим як з точки зору зручності проживання, так 
і ведення бізнесу.

81. Встановивши частку витрат, які повинні покриватися 
з державних ресурсів, органи місцевої та регіо нальної влади 
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мають фінансувати цю частку в основному через відшкоду-
вання зобов’язань публічних служб (компенсація за надання 
послуг у віддалених районах, зниження цін та ін.).

82. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні уникати 
субсидування виконавця послуг і дозволяти йому отримувати 
суттєву частину своїх доходів від зборів, сплачуваних користу-
вачами. Для того, щоб поліпшити доступ незаможних осіб до 
отримання послуг, доцільно віддавати перевагу, на додаток до 
компенсації по зобов’язаннях публічних послуг, наданню суб-
сидій безпосередньо користувачам (звільнення від сплат або 
зменшення вартості, ваучери тощо) в залежності від їх кіль-
кості та складу. Будь-яка можлива субсидія для покриття дефі-
циту не повинна надаватися, за винятком особливих випадків 
(наприклад, за умов наявності обґрунтованого бажання спри-
яти користуванню послугою, що вважається ключовою для 
міських чи сільських районів), і вона має бути визначена до 
початку фінансового року на основі нормативних, а не реаль-
них витрат.

83. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні чітко 
ідентифікувати приховані субсидії (надані приміщення, зни-
ження податку тощо), консолідувати їх в кожному аналізі про-
цесу управління та надавати їх на підставі ясного рішення, при-
йнятого на основі повних знань про фактичний стан справ.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 221(2007)  

ПРО ІНСТИТУЦІЙНІ РАМКИ МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА

(1 червня 2007 року)

Recommendation 221(2007) of the Congress of Local  
and Regional Authorities of Europe on Institutional Framework  

of Inter-Municipal Cooperation
(1 June 2007)

Конгрес, розглянувши пропозицію Палати місцевих влад,
1. Виходячи з:
a. підпункту b пункту 1 статті 2 Резолюції (2000)1 

Комітету міністрів про Конгрес місцевих і регіо нальних 
влад Європи, в якому проголошується, що одна з цілей 
Конгресу полягає в тому, щоб передавати на розгляд 
Комітету міністрів пропозиції про сприяння місцевій 
демократії;

b. пункту 3 статті 2 цієї Резолюції, відповідно до якого 
Конгрес повинен стежити за ефективним виконанням 
принципів Європейської хартії місцевого самовряду-
вання (далі – Хартія);

c. статті 10.1 Європейської хартії місцевого самовряду-
вання;

d. доповіді про міжмуніципальне співробітництво, пред-
ставленої Мішелем Геганом (Франція, L, NR), підготов-
леної за сприяння групи незалежних експертів на основі 
внеску професора Ангеля-Мануеля Морено (Іспанія) 
(CPL (14)6REP);

2. Наголошує, що в Хартії прямо говориться про право 
місцевих органів влади співпрацювати між собою і вступати 
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в асоціації, з метою зміцнення ефективності своєї діяльності 
на основі проектів співробітництва, або здійснювати такі 
завдання, які виходять за рамки можливостей одного органу 
місцевої влади1;

3. Підтверджує свою прихильність міжмуніципальному 
співробітництву, яке вже поширено в деяких країнах або роз-
вивається в ряді інших країн, в якості засобу для досягнення 
економії бюджетних коштів та підвищення ефективності при 
вирішенні спільних проблем на місцевому рівні;

4. Вважає, що розвиток міжмуніципального співробітни-
цтва пов’язаний з численними викликами, з якими стикаються 
місцеві органи влади, такими як вимоги ефективності в сучас-
них суспільствах у процесі децентралізації та глобалізації, 
і для того щоб відповісти на все більш масштабні та складні 
соціальні запити, а також потреби більш мобільного або, іноді, 
більш розосередженого населення (у великих міських центрах, 
комунах малого розміру, в силу комунальної роздробленості, 
надмірно розосередженого сільського населення і т.д.);

5. Вважає також, що міжмуніципальне співробітництво 
супроводжується значними відносними перевагами в порів-
нянні зі злиттям комун або з приватизацією публічних послуг; 
злиття стикається іноді з традиціями місцевого населення, а 
приватизація публічних послуг не завжди достатня для того, 
щоб подолати відсутність публічних структур у сфері управ-
ління та прийняття рішень з місцевих справ;

6. Вважає, що міжмуніципальне співробітництво тим більш 
бажано в тих країнах, у яких менш розвинена регіоналізація;

7. Зазначає, що міжмуніципальне співробітництво може 
приймати найрізноманітніші форми в Європі: воно може бути 
предметом вільного вибору територіальних властей або бути 
нав’язаним, передбачене законом або в силу інших докумен-
тів (договорів), бути юридичною особою в рамках публічного 
чи приватного права, а також новим територіальним утво-
ренням, яке має підкорятися положенням Європейської хар-
тії місцевого самоврядування або не відповідати їм, слідувати 
загальним положенням чи навпаки, досить конкретним або 
зобов’язуючим і т.д.;

1 Див. статтю 10.1 Хартії та відповідний пункт пояснювальної доповіді.
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8. Відзначає, що таке розмаїття не є недоліком ні для повсяк-
денного здійснення повноважень децентралізованих органів та 
їх структур міжмуніципального співробітництва, ні для тран-
скордонного співробітництва цих органів та їх структур між-
муніципального співробітництва;

9. Тим не менш визнає, що в деяких випадках використання 
міжмуніципального співробітництва може сприйматися як 
засіб, здатний привести до певного дефіциту демократії в силу 
того, що з громадянами більше не консультуються при ство-
ренні структур міжмуніципального співробітництва або тому 
що члени рад та керівних органів цих міжмуніципальних орга-
нів більш не обираються громадянами;

10. Бере до відома також певну заклопотаність щодо мож-
ливого спотворення мети міжмуніципального співробітництва 
для того, щоб нібито зняти з місцевих виборних осіб їх полі-
тичну відповідальність, передаючи надання публічних послуг 
віддаленим міжмуніципальним структурам, які мають непро-
зорий характер і не належать до жодної з комун;

11. Виходячи з цих міркувань, Конгрес:
a. Рекомендує державам-членам (на рівні компетентних 

націо нальних, регіо нальних та/або федеративних орга-
нів):

i. заохочувати і підтримувати міжмуніципальне спів-
робітництво, особливо коли його ще не існує або воно 
знаходиться на стадії становлення чи розвитку;

ii. створити досить конкретні, передбачувані і доступні 
правові рамки для здійснення розвитку міжмуніципаль-
ного співробітництва, зокрема в країнах, у яких ще не 
існує конкретних правових основ для міжмуніципаль-
ного співробітництва або якщо такі правові рамки ще 
недостатньо скоординовані, узгоджені і оновлені;

iii. інформувати місцевих виборних осіб про про-
блеми та переваги міжмуніципального співробітництва і, 
за необхідності, забезпечувати для них курси підготовки, 
присвячені створенню та дії механізмів і конкретних 
органів міжмуніципального співробітництва;

iv. здійснювати відповідний аналіз витрат і порівняль-
них переваг, стосовно, з одного боку, міжмуніципаль-
ного співробітництва та злиття комун, а з іншого боку, 
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приватизації публічних служб, для того щоб приймати 
відповідні рішення про приватизацію таких служб або 
про злиття комун;

v. посилювати роль населення в місцевих утвореннях 
при створенні та ліквідації механізмів і конкретних орга-
нів міжмуніципального співробітництва, враховуючи 
партнерські відносини і місцевий рівень з метою захисту 
культурного розмаїття та європейського ландшафту, 
зокрема, у сільській місцевості;

vi. забезпечувати, на основі прийняття конкретних 
заходів, щоб участь зацікавленого населення в сферах 
повноважень міжмуніципальних структур була б реаль-
ною в ході всього процесу існування публічних або при-
ватних структур;

vii. гарантувати, щоб групи меншості в місцевих збо-
рах були б представлені в структурах міжмуніципального 
співробітництва;

viii. розвивати відповідні технічні методи і про цедури 
для забезпечення ефективного управління та прозорості 
при прийнятті рішень, а також функціонування конкрет-
них механізмів та органів міжмуніципального співробіт-
ництва;

ix. запроваджувати міжмуніципальне співробітництво 
лише у тих випадках, коли такий обов’язок передбачений 
законодавством і тільки після консультації з відповід-
ними муніципалітетами;

x. прагнути інтеграції муніципалітетів до конкретного 
органу співробітництва (об’єднання, спільноти комун чи 
іншої форми), тільки виходячи з надмуніципальних інте-
ресів, належним чином конкретизованих в законодавстві, 
і після консультацій з відповідними комунами;

xi. слідкувати за координацією у внутрішньому праві 
норм, пов’язаних із застосуванням права Співтовариства, 
зокрема, у сфері конкуренції при організації публічних 
тендерів і укладанні адміністративних контрактів, з нор-
мами, пов’язаними з місцевим самоврядуванням і прин-
ципами децентралізованої демократії, наприклад, під-
креслюючи, що ці положення, що випливають з права 
Співтовариства, поширюються на міжмуніципальне 
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співробітництво лише в тому випадку, якщо створюється 
конкретний публічний орган міжмуніципального співро-
бітництва (співтовариства/об’єднання муніципалітетів і 
т.д.);

xii. розглянути можливість збирати дані та розробляти 
статистичну інформацію про міжмуніципальне співро-
бітництво з метою оцінки його справжнього значення, а 
також необхідності та доцільності його зміцнення;

b.  Рекомендує місцевим органам влади держав – членів 
Ради Європи:

i. взяти до відома цю Рекомендацію і пояснювальну 
доповідь до неї, і сприяти її ефективному виконанню;

ii. вжити конкретних заходів щодо сприяння та розви-
тку відповідних правових рамок і використовувати існу-
ючі можливості міжмуніципального співробітництва;

iii. забезпечувати, на основі конкретних заходів, 
участь населення місцевих утворень при створенні та лік-
відації конкретних механізмів та органів міжмуніципаль-
ного співробітництва;

iv. забезпечити на підставі конкретних заходів, щоб 
участь зацікавленого населення у сферах повноважень 
міжмуніципальних структур була б дієвою протягом 
усього періоду існування публічних або приватних струк-
тур;

v. забезпечити представленість і участь в міжмуніци-
пальних структурах груп меншин, які існують у різних 
приймаючих участь в цих структурах комунах;

vi. розвивати і використовувати технічні методи і від-
повідну про цедуру сприяння ефективному управлінню та 
прозорості при прийнятті рішень і функціонуванню кон-
кретних механізмів та органів міжмуніципального спів-
робітництва, в якому вони беруть участь;

vii. проводити на регулярній основі оцінку функціону-
вання і створення конкретних механізмів та органів між-
муніципального співробітництва, в якому вони беруть 
участь.

c.  Закликає Комітет міністрів Ради Європи:
i. взяти до відома цю Рекомендацію та пояснювальну 
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доповідь до неї як внесок Конгресу у виконання порядку 
денного, прийнятого в Будапешті, як це було затвер-
джено на конференції міністрів з питань місцевого само-
врядування в лютому 2005 року;

ii. передати дані документи органам влади держав – 
членів Ради Європи;

iii. передати дані документи Європейському Комітету 
з питань місцевої і регіо нальної демократії (CDLR) для 
інформації, а також для того, щоб Комітет доповнив і 
завершив свою роботу з даної тематики;

iv. розглянути можливість ухвалення цієї Рекомендації 
в якості Рекомендації Комітету міністрів з даної теми або 
прийняти її для включення в додатковий аналіз на основі 
досліджень CDLR;

v. визнати необхідність надати, зокрема через Центр 
експертизи щодо реформи на місцевому рівні, в рамках 
міжурядового співробітництва у даній галузі та Конгресу, 
конкретну технічну допомогу тим країнам, в яких між-
муніципальне співробітництво ще відсутнє або покли-
кане розвиватися, для того щоб воно стало необхідним у 
результаті управління проектами та публічними фінан-
совими засобами на місцевому рівні, або як альтернатива 
злиттю і приватизації публічних послуг.

d. Закликає Парламентську асамблею Ради Європи взяти до 
уваги вищевикладені коментарі та рекомендації в рамках 
власної діяльності Парламентської асамблеї у сфері міс-
цевої демократії та моніторингу дотримання зобов’язань, 
взятих на себе державами – членами Ради Європи.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ І 
РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 278(2009)  

«РЕГІОНИ ІЗ ЗАКОНОДАВЧИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ: 
ДО БАГАТОРІВНЕВОГО УПРАВЛІННЯ»

(15 жовтня 2009 року)

Recommendation 278(2009) Regions with legislative powers:  
towards multilevel governance

(15 October 2009)

1. Рада Європи надає величезного значення зміцненню міс-
цевої і регіо нальної демократії, зокрема, на місцевому та регіо-
нальному рівнях, при дотриманні принципів субсидіарності 
та управління на місцях там, де демократія здійснюється най-
ближче до громадян. Регіо нальна демократія є найважливішим 
аспектом конституційної системи «стримувань і противаг», 
особливо у федеративних державах, а також гарантією демокра-
тичного та ефективного багаторівневого управління. Громадяни 
відчувають найбільш сильний зв’язок зі своїм регіоном через 
культурні та лінгвістичні зв’язки, а також завдяки історичним, 
географічним і соціальним основам.

2. Конгрес вважає, що ефективне регіо нальне управління 
вносить додатковий внесок, який проявляється в тому, що за 
останні роки регіоналізація поширюється в багатьох державах-
членах. Були впроваджені нові регіо нальні структури, а вже 
існуючим були надані додаткові повноваження. Все це ство-
рило багате різноманіття регіонів, заснованих на різних моде-
лях.

3. З урахуванням прийняття Конгресом Рекомендації 
240(2008) про Проект Європейської хартії регіо нальної демо-
кратії та з урахуванням небажання Комітету міністрів продо-
вжувати роботу по зобов’язуючих документах з регіо нальної 
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демократії, Конгрес, зберігаючи переконаність у перева-
гах ефективного регіо нального управління, співпрацює з 
Європейським комітетом з питань місцевої і регіо нальної демо-
кратії (CDLR) у розробці проекту рамкового документа, при-
свяченого регіо нальній демократії. Цей рамковий документ 
буде орієнтувати регіо нальні реформи у державах-членах та 
відображати основні принципи регіо нальної демократії, які, 
на думку Конгресу, повинні дотримуватися. Мова йде про такі 
принципи: демократичне функціонування і склад, заснований 
на участі громадян; дотримання автономії регіонів на основі 
законодавства/Конституції; принцип субсидіарності; відпові-
дальність за цілісність і суверенітет з боку регіонів щодо дер-
жав; а також принцип лояльності та взаємної поваги між різ-
ними рівнями управління (держава, регіони, місцеві органи 
влади).

4. Багаторівневе управління має керуватися принципами 
взаємної співпраці та взаємодії між європейськими, націо-
нальними, регіо нальними та місцевими владами, з належ-
ним урахуванням відповідних ролей, завдань, повноважень та 
діяльності кожного рівня. Йде процес відмови від старих схем 
на користь таких підходів до співпраці, які орієнтувалися б на 
конкретні рішення. Чітке розмежування повноважень з питань 
підпорядкованості є попередньою умовою для здорового й 
успішного багаторівневого управління. З урахуванням цього, 
Конгрес вітає Білу книгу Комітету регіонів про багаторівневе 
управління, прийняту 17 червня 2009 року (CdR 89/2009 fin).

5. Регіоналізація є засобом надання регіонам з законодав-
чими повноваженнями права на розробку і прийняття полі-
тичних рішень, а іншим регіонам – на надання впливу в цій 
сфері. При цьому в світі, який стає все більш взаємозалежним, 
а також у системі багаторівневого управління, внутрішня від-
повідальність регіонів повинна бути краще відображена на 
міжнародному рівні, і вони повинні організувати виконання 
обов’язкових угод і головних політичних цілей Ради Європи, 
а також виконання законодавства ЄС у рамках своєї політики 
і діяльності. Різні форми консультацій і координації всередині 
країн можуть гарантувати участь регіонів у послідовній діяль-
ності країн/держав-членів. Виходячи з цього, вбачається оче-
видним, що регіони повинні мати можливість брати участь і 
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в роботі – в Раді Європи і в комітетах ЄС, робочих групах та 
інших органах – для визначення та підготовки таких завдань, 
угод і відповідного законодавства, для того щоб в них знайшли 
своє відображення конкретні потреби регіонів. Завдяки обміну 
досвідом між Конгресом і CDLR можна було б виявити ефек-
тивну практику в цій галузі і визначити самі форми такого спів-
робітництва та консультацій.

6. Регіони із законодавчими повноваженнями зобов’язані 
проводити широкомасштабну політику, включаючи правові та 
технічні питання, регулювання законодавчих та політичних 
консультацій і про цедур координації, а також забезпечувати 
необхідні людські та фінансові ресурси і адміністративні струк-
тури, наприклад, завдяки застосуванню принципів податкового 
федералізму при розподілі доходів між федеральною державою 
та регіо нальними рівнями.

7. З урахуванням зазначеного вище, Конгрес  закликає 
Комітет міністрів Ради Європи:

a. рекомендувати, щоб міністри, відповідальні за місцеве 
та регіо нальне врядування, на своїй зустрічі в Утрехті 
(Нідерланди) 16 і 17 листопада 2009 року підтвердили 
важливу роль регіонів, і, зокрема, регіонів із законодав-
чими повноваженнями; прийняли в якості політичної 
основи основні принципи регіо нальної демократії, під-
готовлені Європейським комітетом з питань місцевої і 
регіо нальної демократії (CDLR) у співпраці з Конгресом; 
а також надали підтримку продовженню процесу регіона-
лізації в Європі;

b. запропонувати Європейському комітету з питань міс-
цевої і регіо нальної демократії (CDLR) обмінюватися 
досвідом про участь регіонів із законодавчими повно-
важеннями у визначенні позицій держав-членів у Раді 
Європи та на інших міжнародних форумах, наприклад, 
шляхом включення представників регіонів і враховуючи 
їх експертні знання, в делегації держав-членів у відпо-
відних комітетах Ради Європи, робочих групах та інших 
органах, за аналогією з практикою в системі комітетів 
ЄС. Такий обмін досвідом міг би здійснюватися через 
спеціальні семінари на основі добровільної участі;
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c. запропонувати Європейському комітету з питань міс-
цевої і регіо нальної демократії (CDLR) розглянути, як 
можна було б підвищити рівень участі регіонів із законо-
давчими повноваженнями в делегаціях держав – членів 
Ради Європи.

8. Конгрес закликає уряди державчленів:
a. і далі зміцнювати регіо нальний рівень управління там, де 

він вже існує. Там, де не існує субдержавного рівня між 
місцевими та націо нальними органами влади, проаналі-
зувати корисність створення такого рівня з метою поліп-
шення демократичного управління, соціальної згуртова-
ності та економічного розвитку;

b. заохочувати держави-члени в тих країнах, де це доцільно, 
визначати відносини між центральною державою і регіо-
нальною владою таким чином, щоб включати представни-
ків регіонів у свої делегації в комітетах і в робочих групах 
Ради Європи;

c. застосовувати, в країнах з федеральною системою, прин-
ципи податкового федералізму при розподілі доходів між 
федеральною державою та регіо нальними рівнями.

9. Конгрес вітає постійну підтримку з боку Парламентської 
асамблеї Ради Європи регіо нальних законодавчих асамблей, 
яка прийняла конкретну форму завдяки підписанню угоди з 
Конференцією європейських регіо нальних законодавчих асамб-
лей (CALRE).
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 280(2010)  

ПРО РОЛЬ МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ 
ВЛАДИ У ДОТРИМАННІ ПРАВ ЛЮДИНИ 

(ПЕРЕГЛЯНУТА)

(19 жовтня 2011 року)

Recommendation 280(2010) (Revised) on the Role of Local  
and Regional Authorities in the Implementation of Human Rights

(19 October 2011)

1. Конгрес місцевих і регіо нальних влад Європи нагадує про 
те, що:

a. основна мета Ради Європи – це створення на всьому 
європейському континенті спільного простору, заснова-
ного на дотриманні прав людини, демократії та верховен-
ства права;

b. демократія і права людини є взаємозалежними. Демо-
кратія, в тому числі на місцевому та регіо нальному рівні, 
не може існувати без безумовного дотримання прав 
людини;

c. місцеві і регіо нальні органи влади повинні виконувати 
ті обов’язки, пов’язані з правами людини, які виплива-
ють з міжнародних зобов’язань держав-членів, при цьому 
тільки в рамках своїх місцевих/регіо нальних повнова-
жень;

d. місцеві та регіо нальні органи влади є не тільки представ-
никами центрального уряду – вони забезпечують права 
людини одночасно з тим, як вони здійснюють місцеве 
самоврядування;

e. ефективне управління є таким управлінням, яке засноване 
на дотриманні прав. Виконання обов’язків, пов’язаних з 
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правами людини, є тим викликом, подолання якого може 
зміцнити демократію на місцевому рівні.

2. Конгрес відіграє свою особливу роль в Раді Європи, 
оскільки він представляє форум, на якому виборні представ-
ники можуть обговорювати свої спільні проблеми, обмінюва-
тись досвідом і розробляти політику. Конгрес у своїй діяльності 
зміцнює демократію завдяки своїм заходам з моніторингу.

3. Для кращого забезпечення конкретного дотримання прав 
людини з боку місцевих і регіо нальних органів влади, Конгрес 
рекомендує, щоб Комітет міністрів закликав усі держави-члени:

a. забезпечувати, щоб місцевим і регіо нальним органам 
влади виділялися такі фінансові ресурси, рівень яких 
дозволить цим органам влади належним чином дотриму-
ватися прав людини і при цьому розглядати і розвивати 
свою власну діяльність для дотримання цих прав;

b. залучати представників місцевих і регіо нальних органів 
влади до підготовки націо нальних стратегій, політики та 
індикаторів в галузі прав людини для того, щоб викорис-
товувати їх внесок і прагнути усвідом лення ними відпо-
відальності щодо дотримання прав людини;

c. заохочувати місцеві і регіо нальні органи влади до того, 
щоб сприяти дотриманню прав людини через ініціативи 
просвітницького характеру, а також завдяки здійсненню 
місцевих і регіо нальних планів дій;

d. сприяти створенню незалежних механізмів розгляду 
скарг на місцевому та регіо нальному рівні, і, зокрема, 
створювати незалежні органи, такі як місцеві чи регіо-
нальні омбудсмени або уповноважені, здатні знайти від-
повіді в тих випадках, коли права людини повною мірою 
не дотримуються, зокрема, при наданні публічних послуг 
на місцевому рівні;

e. залучати організації громадянського суспільства до пла-
нування і проведення заходів щодо захисту прав людини 
на всіх рівнях.

4. Конгрес наголошує, що кращим способом ефективного 
забезпечення захисту прав людини є вжиття заходів на основі 
проведення регулярного, комплексного і точного моніторингу 
ситуації. Виходячи з цього, Конгрес закликає Комітет міні-
стрів запропонувати державам-членам розглянути можливості 
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заохочення місцевих і регіо нальних органів влади щодо ство-
рення відповідних структур і про цедур для дотримання прав 
людини та проведення моніторингу такого дотримання в своїх 
громадах. Не існує будь-яких стандартних рішень для дотри-
мання прав людини на місцевому та регіо нальному рівні, проте 
критерій ефективного управління повинен надати громадянам 
достатню підтримку та рекомендації щодо дотримання їх прав.

5. Конгрес звертається також із проханням до Комітету міні-
стрів закликати держави-члени забезпечувати, щоб місцеві та 
регіо нальні органи влади дотримувалися принципу недискри-
мінації у сфері захисту прав людини.

6. Конгрес наголошує, що найважливіше значення для 
поліпшення становища в галузі прав людини в Європі на всіх 
рівнях має освіта і прийняття відповідних стандартів. Конгрес 
рекомендує, щоб Комітет міністрів:

a. заохочував систематичний багатоступеневий діалог між 
політичними рівнями всіх держав-членів для того, щоб 
посилювати правозахисний вимір у сфері місцевого само-
врядування;

b. посилював повагу до прав людини завдяки професійній 
підготовці місцевих і регіо нальних виборних представни-
ків і їх співробітників.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 328(2012) ПРО ПРАВО 

МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ТЕ, ЩОБ ІЗ НИМИ 
КОНСУЛЬТУВАЛИСЯ ІНШІ РІВНІ УПРАВЛІННЯ

(18 жовтня 2012 року)

Recommendation 328(2012) of the Congress of Local  
and Regional Authorities on The Right of Local Authorities  

to Be Consulted by Other Levels of Government
(18 October 2012)

1. Як це закріплено у статтях 4.6, 5 і 9.6 Європейської хартії 
місцевого самоврядування (далі – Хартія), до якої нині приєд-
налися 45 із 47 держав – членів Ради Європи, право місцевих 
органів влади на те, щоб із ними консультувалися являє собою 
один із основоположних принципів місцевої демократії.

2. Виходячи з цього, з місцевими органами влади повинні 
проводитися консультації і вони повинні відігравати активну 
роль в усіх питаннях, які їх стосуються – зокрема, щодо здій-
снення політики чи виконання законодавства, що безпосе-
редньо зачіпають їх юридичний статус, завдання та функ-
ції, а також економічну або фінансову ситуацію – причому 
таким чином і в такі строки, які дають місцевим органам влади 
реальну можливість розробити та викласти свої власні погляди 
і пропозиції для того, щоб вплинути на процес прийняття 
рішень, який їх стосується.

3. У світлі Рамкового документу Ради Європи з місцевої 
демократії Конгрес, який представляє як місцеві, так і регіо-
нальні органи влади в державах-членах, пропонує, щоб такі самі 
права на консультації застосовувалися і на регіо нальному рівні.

4. Більшість заходів, викладених у Рекомендації Конгресу 
171(2005) про консультації з місцевими органами влади, досі 
актуальні і їх, як і раніше, необхідно виконувати, зокрема, для 
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закріплення права на консультації в законодавстві, для розви-
тку консультацій у формі переговорів, для визнання асоціацій в 
якості партнерів у процесі консультацій, для створення постій-
них консультативних органів, для того, щоб з місцевою владою 
регулярно консультувалися з важливих питань, а також для 
оцінки ефективності таких консультацій.

5. Виходячи з цього, Конгрес посилається на вищезазначені 
положення Хартії, Рекомендацію Конгресу 171(2005) про кон-
сультації з місцевими органами влади і Рамковий документ Ради 
Європи з регіо нальної демократії і рекомендує, щоб у відношенні 
консультацій з місцевими та регіо нальними органами влади з боку 
інших рівнів управління з питань, які їх стосуються, Комітет міні-
стрів запропонував державам-членам забезпечувати, щоб:

a. всі держави-члени здійснювали на націо нальному, регіо-
нальному та місцевому рівнях і, якщо необхідно, розро-
били або переглянули, процеси консультацій, які повинні 
бути чітко визначеними і прозорими, переважно закрі-
плені в законі або в письмових угодах, відповідали крите-
ріям, викладеним у відповідних положеннях Хартії, і щоб 
держави-члени при цьому уточнювали формат таких кон-
сультацій, рівень участі представників місцевих і регіо-
нальних влад, строки проведення консультацій і врахову-
вали всі питання, що представляють інте рес для місцевих 
і регіо нальних властей;

b. консультації з органами місцевої та регіо нальної влади 
були частиною розробки політики та законодавчого про-
цесу для того, щоб місцеві та регіо нальні органи влади 
могли викладати свої інте реси і думки досить вчасно, 
щоб це могло бути враховано при розробці політики та 
законодавства;

c. була ясність відносно того, що всі державні міністерства, 
які розробляють політику, що впливає на місцеве і регіо-
нальне самоврядування, зобов’язані консультуватися з 
представниками відповідних органів влади;

d. консультації з іншими рівнями управління проводилися 
в письмовій формі, а також особисто, для того, щоб були 
чітко визначені права на участь місцевих і регіо нальних 
представників у процесі консультацій і при цьому повин на 
бути конкретно встановлена форма представництва на 
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націо нальному і, коли це доречно, регіо нальному рівні в 
процесі консультацій;

e. центральні та регіо нальні органи влади надавали чітку 
і детальну інформацію, причому в письмовому вигляді, 
про пропоновану політику, задовго до процесу консуль-
тацій, для того щоб ті органи, з якими консультуються, 
були добре поінформовані про обґрунтування і цілі кож-
ного планованого рішення або планованої політики;

f. стратегічно важливі рішення ґрунтувалися на ретельному 
аналізі наслідків для самоврядування, а також економіч-
них наслідків для місцевого та регіо нального рівня;

g. місцева і регіо нальна експертиза у сфері управління вра-
ховувалась у процесі підготовки політики і законодавства 
на ранній стадії, наприклад, завдяки участі в робочих гру-
пах з підготовки нового законодавства;

h. місцеві та регіо нальні органи влади мали чітко визначене 
право на петиції, якщо вони вважають, що необхідні кон-
сультації проводилися не належним чином, а також право 
на оскарження, якщо встановлено, що про цедури не були 
належним чином дотримані;

i. консультації на регулярній і систематичній основі, з різ-
ними можливими формами таких консультацій (як це 
згадано вище в підпункті d.), і умови, в яких це застосо-
вується, були чітко встановлені;

j. держави-члени, які ще не взяли на себе зобов’язання 
про виконання відповідних статей Хартії, переглянули 
свої зобов’язання з метою розширення свого виконання 
Хартії таким чином, щоб охопити всі статті, що стосу-
ються консультацій;

k. результати консультацій були чіткими, зокрема, на основі 
докладного письмового роз’яснення причин того, що не 
були враховані будь-які пропозиції, і щоб ці результати 
публікувалися;

l. там, де націо нальних асоціацій регіо нальних органів влади 
досі не існує, заохочувалося і стимулювалося створення 
подібних асоціацій для того, щоб забезпечувати для націо-
нальних і, коли це доцільно, регіо нальних органів влади 
наявність відповідних представників на місцевому та 
регіо нальному рівнях у рамках процесів консультацій.
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І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 333(2012)  

«ДРУГИЙ РІВЕНЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ – 
ПРОМІЖНИЙ РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ В ЄВРОПІ»

(18 жовтня 2012 року)

Recommendation 333(2012) of the Congress of Local  
and Regional Authorities on Second-Tier Local Authorities –  

Intermediate Governance in Europe
(18 October 2012)

1. Проміжні місцеві органи влади або органи другого рівня 
грають міцно усталену і найчастіше досить різноманітну роль 
у багатьох державах-членах Ради Європи, де вони забезпечу-
ють важливий рівень підзвітності і являють собою невід’ємну 
частину націо нальної структури політичного представництва 
та територіальної організації. І при тому, що між країнами існу-
ють серйозні відмінності, ці органи виконують в цілому важ-
ливі функції і несуть велику відповідальність за створення 
масштабної економіки і, тим самим, підвищення ефективності 
надання публічних послуг та забезпечення таких видів послуг, 
які можуть виходити за рамки можливостей окремих муніци-
палітетів.

2. Таким чином можна стверджувати, що в багатьох дер-
жавах-членах Ради Європи ряд завдань, пов’язаних з навко-
лишнім середовищем, економічним розвитком, транспортом 
і школами покладено на проміжні місцеві органи влади. Для 
виконання цих завдань у цих органів влади є власні ресурси, 
які для податкової самостійності вони отримують з податків.

3. Важливим аспектом місцевої територіальної організації 
та основоположних принципів субсидіарності та підзвітності 
є прийняття рішень і надання послуг на рівні, який найближче 
розташований до громадян.
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4. Розміри та різні інституціо нальні структури на наднаціо-
нальному рівні в державах-членах Ради Європи можуть забез-
печити міцні основи для наявності різних рівнів управління в 
деяких державах, зокрема, в тих, де існує традиція федералізму 
і які охоплюють широкий географічний регіон.

5. Однак за останні двадцять років існувала тенденція, коли 
органи влади як на місцевому, так і на регіо нальному рівнях 
набували повноваження за рахунок проміжного рівня.

6. У тих випадках, коли центральні органи влади здійснюють 
реорганізацію місцевого самоврядування, необхідно ретельно 
дотримуватися принципів і стандартів демократії та субсиді-
арності. У будь-якій новій територіальній організації повинна 
проходити широка дискусія з усіма рівнями управління.

7. У Європейській хартії місцевого самоврядування (далі – 
Хартія) чітко заявляється, що місцеві органи влади мають 
право на те, щоб з ними консультувалися щодо будь-яких полі-
тичних змін, які їх безпосередньо стосуються, і у зв’язку з цим 
конкретно йдеться про зміни кордонів, які часто пов’язані зі 
змінами в структурах місцевого самоврядування.

8. Конгрес стурбований тим, що деякі уряди використову-
ють нинішню економічну кризу для реорганізації архітектури 
свого територіального управління через поспішні і непроду-
мані реформи, які можуть завдати довгострокового збитку міс-
цевому і регіо нальному самоврядуванню та місцевій демократії. 
Реформи, які значно скорочують кількість виборних представ-
ників на наднаціо нальному рівні, а також збільшують дистанцію 
між центрами прийняття рішень і місцевим населенням, можуть 
мати негативні наслідки для довіри до місцевого самоврядування 
в цілому. Тим більше – як це може бути запропоновано, зокрема, в 
Італії, – що члени цих органів більше не будуть обиратись прямим 
голосуванням, а обиратимуться на непрямих виборах.

9. Територіальні реформи повинні бути ретельно продуманими 
і відповідати принципам місцевої демократії при чіткому розподілі 
завдань і відповідальності та супутнього фінансування. Коли від-
буваються зміни інституційних структур, необхідно ретельно ста-
витись до того, щоб належним чином перерозподілялися і ресурси, 
і щоб не виникало недостатнього фінансування завдань і послуг.

10. Конгрес вітає зусилля CEPLI (Європейської конфе-
дерації місцевих проміжних органів влади) щодо захисту 
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проміжного рівня управління в тих країнах, де цей рівень ста-
виться під сумнів.

11. Конгрес відзначає позицію Асоціації Латинської Арки, 
яка, прийнявши Маніфест на своїй Генеральній асамблеї, що 
відбулася у м. Салерно 16 березня 2012 року, закликала до 
оновлення ролі проміжного місцевого самоврядування в Європі 
і висловила побажання, щоб будь-який процес реформування 
чи оновлення інституційної архітектури гарантував роль про-
міжних органів влади в якості ключових учасників процесів 
ефективного управління на місцевому рівні.

12. Виходячи з цього, Конгрес, посилаючись на Хартію і 
Рамковий документ з регіо нальної демократії, рекомендує, щоб 
Комітет міністрів запропонував державам-членам забезпечувати, 
щоб:

a. при плануванні територіальної організації дотримува-
лись принципи багаторівневого управління; зокрема, щоб 
поділ сфер відповідальності між різними рівнями управ-
ління максимально забезпечував ефективність у задово-
ленні потреб громадян;

b. пропоновані зміни в числі рівнів управління розгляда-
лися з урахуванням принципу субсидіарності;

c. будь-яка територіальна реорганізація здійснювалася 
ретельно і під необхідним контролем, з належним плану-
ванням і необхідним дотриманням Хартії, зокрема, з ура-
хуванням положень про необхідність консультуватися 
з місцевою владою з усіх питань, які безпосередньо їх 
зачіпають, і забезпечувати, щоб повноваження наднаціо-
нальних органів влади відповідали фінансовим ресурсам;

d. реформи здійснювалися з мінімальними перешкодами в 
наданні публічних послуг і приводили до чіткого визна-
чення завдань, покладених на різні рівні територіального 
управління і при цьому, для зниження витрат, перевага від-
давалася б раціоналізації тих органів, які – у своїх сферах – 
здійснюють аналогічні функції;

e. ці реформи здійснювалися органічно і щоб у процесі 
перегляду територіальних кордонів був би підтвердже-
ний демократичний характер цих органів влади і збере-
жені прямі вибори громадянами їх керівних органів.
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РЕЗОЛЮЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 368(2014)  

ПРО СТРАТЕГІЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА МІСЦЕВИХ 
ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ТЕ, ЩОБ ІЗ НИМИ 

КОНСУЛЬТУВАЛИСЯ ІНШІ РІВНІ УПРАВЛІННЯ

(27 березня 2014 року)

Resolution 368(2014) of the Congress of Local  
and Regional Authorities on the Strategy  

on the Right of Local Authorities  
to be Consulted by Other Levels of Government

(27 March 2014)

1. Конгрес, згідно з Резолюцією Конгресу 347(2012) про 
право місцевих органів влади на те, щоб із ними консультува-
лися інші рівні управління;

2. Враховуючи, що відповідно до Статутної Резолюції  
CM/Res(2011)2 Комітету міністрів, Конгрес є консультативним 
органом Ради Європи, та Комітет міністрів і Парламентська 
асамблея консультуються з Конгресом з питань, які можуть 
вплинути на повноваження і суттєві інте реси місцевих та/або 
регіо нальних влад, які представляє Конгрес:

a. ухвалює Стратегію реалізації права місцевих органів 
влади на те, щоб із ними консультувалися інші рівні 
управління, що є Додатком до цієї Резолюції;

b. закликає націо нальні асоціації місцевих та регіо нальних 
органів влади працювати разом задля забезпечення 
якнайкращої імплементації Стратегії.
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ДОДАТОК
СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА МІСЦЕВИХ  

ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ТЕ, ЩОБ ІЗ НИМИ 
КОНСУЛЬТУВАЛИСЯ ІНШІ РІВНІ УПРАВЛІННЯ

Мета
Конгрес місцевих і регіо нальних влад Європи звернувся до 

Комітету з управління з проханням представити стратегію для 
покращення консультативних процесів між різними рівнями 
управління у державах-членах з метою підвищення їх ефектив-
ності та відповідно підвищення якості законодавства та місце-
вих і регіо нальних політик.

Основні види діяльності
Пропонується, щоб стратегія складалася з таких видів діяль-

ності, найважливішим із яких є перший, – розвиток настанов 
щодо застосування відповідних статей Європейської хартії міс-
цевого самоврядування (ЄХМС).

1. Забезпечити настанови для націо нальних асоціацій та/або 
делегацій Конгресу, що мають використовуватися як інстру-
мент і стимул у їхньому діалозі з відповідними регіо нальними і 
націо нальними органами врядування з питань покращення кон-
сультативних процесів.

2. Використовувати результати моніторингу Комітету та, за 
необхідності, співробітницької діяльності з метою поширення 
застосування відповідних статей ЄХМС на всі держави-члени.

3. Систематизувати оцінки консультацій на націо нальному 
рівні у світлі зазначених вище настанов у матеріалах Конгресу 
за результатами моніторингу за окремими країнами.

4. Зібрати дані держав-членів, наприклад, через анкету-
вання, наприкінці 2015 року з метою здійснення оцінки від-
повідності консультацій на націо нальному рівні настановам 
Конгресу та, у разі невідповідності, інформацію щодо того, яких 
заходів було вжито у відповідь на стратегію. 

5. Підготувати звіт у 2016 році у світлі зібраних даних  
(із можливістю продовження процесу із другою стратегією на 
2017 – 2018 рр.).
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ЕЛЕМЕНТИ, ЩО МАЮТЬ БУТИ ВКЛЮЧЕНІ  
ДО НАСТАНОВ СТОСОВНО КОНСУЛЬТАЦІЙ

Мета консультацій між політичними рівнями
1. В інте ресах націо нальних та регіо нальних органів влади, з 

одного боку, та місцевих – з іншого створити форми постійних 
консультацій між міністерствами та політичними представни-
ками різних політичних рівнів. Цей діалог може:

a.  виробити готовність відповідати на майбутні виклики і 
долати кризи, що виникають;

b.  створити умови для спільного розуміння проблем і мож-
ливостей, що стосуються місцевого управління та діяль-
ності на муніципальному рівні;

c.  забезпечити форум для загальної дискусії стосовно 
фінансування завдань, виконання яких держава покла-
дає на місцеве врядування;

d.  забезпечити краще розуміння реалій, у яких місцеві 
органи влади мають брати участь у наданні публічних 
послуг;

e.  забезпечити краще розуміння у муніципальному секторі 
загальної відповідальності парламентів і урядів та їхніх 
прагнень для усього публічного сектору;

f.  сприяти розвитку законодавства і політик, що будуть 
більш ефективними у цьому націо нальному та, за необ-
хідності, регіо нальному органі влади для регулярного 
отримання всебічних консультацій у спосіб, у який міс-
цеві органи влади вважають за необхідне і можливе для 
забезпечення різноманітних форм урядового регулю-
вання;

g.  зменшити негативні наслідки секторизації шляхом залу-
чення всіх міністерств, відповідальних за великі муніци-
пальні території, до консультативного процесу.

Принципи і про цедури проведення консультацій
2. Право місцевих і регіо нальних органів влади на те, щоб із 

ними консультувалися, є одним із ключових принципів місце-
вої демократії і має бути закріплено у націо нальному або регіо-
нальному законодавчому акті, а також, у разі практичної необ-
хідності, у конституції.

3. Відтак націо нальні та, за необхідності, регіо нальні органи 



212

Р о з д і л  1.  Акти європейських організацій

влади мають консультуватися з місцевими органами влади, а 
також відігравати активну роль у підготовці й ухваленні рішень 
з усіх питань, якими вони опікуються, а саме – імплементація 
політик чи законодавства, що мають прямий та опосередкова-
ний вплив на їхній правовий статус, завдання і функції та еко-
номічну чи фінансову ситуацію, – у такий спосіб і час, щоб міс-
цеві органи влади мали реальну можливість сформулювати і 
чітко викласти свої думки і пропозиції, з метою впливу на про-
цес прийняття рішень.

4. Націо нальним асоціаціям місцевих та регіо нальних орга-
нів влади має бути відведена важлива роль у представленні 
своїх місцевих та регіо нальних органів влади у консультаціях 
на націо нальному рівні. Коли держави-члени мають більше 
однієї націо нальної асоціації, останні мають якнайтісніше 
співпрацювати з метою визначення спільних позицій у питан-
нях, які мають на них вплив та удосконалювати свої можли-
вості щодо сприяння розвиткові законодавства і політик на 
інших рівнях управління. 

5. Процеси консультацій визначаються й ініціюються орга-
нами законодавчої влади у чіткий і прозорий спосіб, перевага 
надається їх закріпленню у конституції, в іншому випадку – у 
законах чи регламентах урядів і парламентів, із визначенням 
формату таких консультацій, питання, хто кого консультує 
і з якою метою, рівня участі представників місцевих органів 
влади, періоду часу для проведення консультацій і охоплення 
всіх питань, що становлять інте рес для місцевих органів влади.

6. Консультації з місцевими органами влади мають бути 
необхідною частиною процесу розробки політики і законодав-
чого процесу для надання таким органам влади можливості 
висловлювати свої інте реси і думки вчасно для того, або їх було 
враховано під час розробки політики і законодавства.

7. Всі міністерства, які розробляють політики, що так чи 
інакше стосуються місцевих органів влади, повинні консуль-
туватися з представниками органів влади, яких такі політики 
стосується.

8. Консультації мають проводитися у письмовій формі, на 
засіданнях і слуханнях у парламентах і урядах, із роз’ясненням 
партисипативних прав представників місцевих органів 
влади у консультативному процесі і форм представництва у 
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консультативному процесі на націо нальному та, за необхід-
ності, регіо нальному рівнях. 

9. Центральні та регіо нальні органи влади мають надавати 
необхідну чітку і детальну інформацію, у письмовій формі, про 
запропоновані політики заздалегідь перед запланованим прове-
денням консультацій з метою належного інформування сторін, 
яких консультують, про мотиви і цілі кожного запланованого 
рішення чи політики.

10. Стратегічно важливі рішення мають ґрунтуватися на 
ретельному аналізі їх результатів для місцевого самовряду-
вання, а також економічних наслідків для місцевого та регіо-
нального рівнів.

11. Експерти органів місцевого врядування мають залуча-
тися до процесу розробки проектів політик і законодавчих актів 
на ранній стадії, наприклад через участь у робочих групах з під-
готовки нового законодавства.

12. Місцеві органи влади повинні мати право на оскарження 
чи подання відповідної заяви, що має бути чітко визначено 
(перевага надається його закріпленню у конституції), якщо 
вони вважають, що необхідні консультації не було проведено на 
належному рівні, а також право на відшкодування, якщо вста-
новлено, що не було дотримано відповідних про цедур.

13. Консультації мають бути регулярними і систематичними, 
із чітким і зрозумілим зазначенням різних можливих форм кон-
сультацій, а також умов, за яких вони проводяться.

14. Внески різних сторін консультативного процесу та мате-
ріали результатів консультацій мають оприлюднюватися; якщо 
будь-які пропозиції не отримали підтримки, надається і публі-
кується детальне письмове пояснення підстав для таких дій.

15. Органи влади, які проводять консультації, мають мак-
симально використовувати для цього нові можливості, що 
з’явилися завдяки новим засобам передачі та отримання інфор-
мації.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 79(2000)  

«ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ  
ТА ЇХНІ ОБОВ’ЯЗКИ: ТЕСТ НА СУБСИДІАРНІСТЬ»

(25 травня 2000 року)

Recommendation 79(2000) of the Congress of Local  
and Regional Authorities on «The Financial Resources  

of Local Authorities in Relation to Their Responsibilities:  
a Litmus Test for Subsidiarity»

(25 May 2000)

Ґрунтується на 4й загальній доповіді з політичного  
нагляду за впровадженням Європейської хартії  

місцевого самоврядування
(Застосування пункту 1 статті 3, пунктів 1 – 5 статті 4  

і статті 9 Хартії)

Конгрес, пам’ятаючи пропозицію Палати місцевих влад,
1) звертаючи увагу на те, що Європейська хартія місцевого 

самоврядування є єдиною міжнародною угодою, призначеною 
захищати права органів місцевої влади в Європі, а також той 
факт, що на сьогодні 37 держави – члени Ради Європи вже під-
писали й ратифікували Хартію, 3 держави підписали її, але не 
ратифікували, а 4 держави ще мають її підписати, 

2) згадуючи угоду з Комітетом міністрів та пояснювальну 
доповідь до Хартії, згідно з якими Конгрес, починаючи з 1994 
року, є відповідальним за політичний нагляд за впровадженням 
Хартії, що його здійснює спеціальна робоча група за допомогою 
групи незалежних експертів, 

3) проаналізувавши таким чином правові засади місцевого 
самоврядування та умови, в яких воно функціонує в державах, 
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що лише підписали Хартію, та підкреслюючи, що про цедура 
перевірки діє радше як політичний стимул, ніж система право-
вих покарань, та що її метою є повага широкого кола моделей і 
практик місцевого самоврядування в різних європейських дер-
жавах, а не бажання стандартизувати їх (відповідно, про цедура 
враховує індивідуальні особливості кожної держави-члена й 
дає можливість прогресивно тлумачити положення Хартії), 

4) беручи до уваги, що така діяльність завдяки, мабуть, її 
змішаному політико-правовому характеру є потужним політич-
ним засобом заохочення визнання основних принципів місце-
вої демократії в державах-членах Ради Європи, 

5) отже, упевнений, що ця система нагляду за впроваджен-
ням Хартії є особливо зручним компромісним рішенням для 
забезпечення відповідності міжнародної угоди внутрішній 
організації окремих держав (згідно з системою нагляд за впро-
вадженням Хартії на європейському рівні здійснюють пред-
ставники, обрані на місцевому рівні, які, зрештою, самі вигра-
ють від положень Хартії), 

6) згадуючи, що робоча група, про яку йшлося вище, вико-
нує свої обов’язки двома способами: 

а) готуючи загальні доповіді про впровадження різних ста-
тей Хартії (нагляд «згідно з повноваженнями»);

b) аналізуючи прямі скарги органів місцевої влади на те, 
що їхні органи державної влади не дотримали положень 
Хартії (нагляд на запит),

7) вітаючи сталість і серйозність роботи робочої групи, вна-
слідок чого про цедури забезпечення відповідності Хартії ста-
ють у Конгресі дедалі більш інституціоналізованими (у цьому 
зв’язку слід також визнати, що труднощі, які виникають під час 
про цедури, є ціною, яку треба сплатити за глибокий, вищою 
мірою об’єктивний підхід робочої групи до з самого початку 
практичного поступового здійснення політичного нагляду за 
впровадженням Хартії), 

8) згадуючи, що на підставі цього процесу Конгрес, почина-
ючи з 1994 року, ухвалив три резолюції і три рекомендації про 
відповідність багатьом статтям Хартії; ці документи, що ґрун-
туються на трьох доповідях і проекті четвертої доповіді, охо-
плюють більше ніж п’ятирічний термін та підготовлені робочою 
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групою за допомогою групи незалежних експертів, яка діяла від 
її імені, 

[…]
11) висловлює глибоку стурбованість з приводу недостат-

нього впровадження статті 9 Хартії, в якій ідеться про фінан-
сові ресурси органів місцевої влади, зокрема:

а) про тенденцію, яка призводить до того, що в багатьох дер-
жавах-членах Ради Європи дедалі менше органів місцевої 
влади володіє ресурсами;

b) про те, що часто ресурси цих органів влади непропорційні 
функціям, переданим чи делегованим їм іншими орга-
нами влади.

[...]

ДОДАТОК І
І. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

а. Однією з основних передумов реалізації принципу субси-
діарності є відповідність пункту 1 статті 3 Європейської хартії 
місцевого самоврядування, в якій ідеться про організацію міс-
цевих рад: «Спроможність органів місцевого самоврядування в 
межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою 
часткою державних справ, які належать до їхньої компетенції, 
в інте ресах місцевого населення» (концепція місцевого само-
врядування). 

b. Ця спроможність може існувати лише за умови, якщо 
органам місцевої влади гарантовано право виконувати свої 
функції у сферах, які найбільше стосуються їхніх мешканців. 
Це право має бути здійснено завдяки передачі цим органам 
влади мінімальної кількості основних функцій, закріплених у 
законодавстві, або – краще – в конституції. У секторальному 
законодавстві було б доцільно визначити точний обсяг функ-
цій центрального уряду та кожного з відповідних рівнів місце-
вого уряду для кожної окремої сфери, щоб уникнути питання 
про автономність, яку вже в принципі визнано конституцією та 
законодавством. 

c. Такі законодавчі рамки має доповнювати положення про 
загальну відповідальність, визнану законодавством або – ще 
краще – конституцією, що надає органам місцевої влади право 
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діяти у сферах, не вилучених з їхніх повноважень або непере-
даних іншому органові влади. 

d. Закони, в яких сформульовано загальні умови існування 
й функціонування органів місцевої влади, мають також міс-
тити положення про принципи, які визначають функції орга-
нів місцевої влади. Це безпосередньо заохочуватиме громадян 
ставитися до місцевого самоврядування не просто як до адміні-
стративного явища, а радше як до явища, що відчутно впливає 
на найважливіші аспекти їхнього повсякденного життя. Такі 
закони мають містити перелік пропонованих органам місцевої 
влади функцій; інформацію про їхній зміст та здійснення має 
бути викладено в інших, більш конкретних, законах. 

e. Потрібно звернути увагу на те, що слід уникати передачі 
занадто багатьох функцій органам місцевої влади без відповід-
ного фінансового забезпечення. Підрозділи центрального уряду 
не повинні передавати функції з єдиною метою – полегшити 
свій фінансовий тягар. Отже, треба постійно шукати відповід-
ний баланс, який забезпечував би місцевому самоврядуванню 
справжню свободу вибору та спроможність організовувати 
служби, які відповідають конкретним потребам громадян. До 
того ж децентралізація занадто багатьох функцій через їхнє 
делегування може призвести до того, що представники, обрані 
на місцевому рівні, просто здійснюватимуть націо нальну полі-
тику. Крім того, зрозуміло, що чим більше функцій, тим гострі-
шим стає питання про уніфікований розподіл служб у країні, 
а також з’являється більше доводів на користь втручання цен-
трального уряду з метою обмежити можливість маневру орга-
нів місцевої влади і збалансувати їхні ресурси. 

ІІ. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
а. З метою виконання функцій у контексті націо нальної еко-

номічної політики органи місцевої влади потребують відповід-
них власних фінансових ресурсів, якими вони мали б право 
вільно розпоряджатися під час виконання своїх функцій та які 
були б пропорційними цим функціям. 

Виходячи з цього, четверта доповідь Конгресу про політич-
ний нагляд за впровадженням Хартії висвітлює такі вади: 

і) обмежено частку прибутків, що надходять від місцевого 
опо датку вання, ставку якого можуть визначати органи місцевої 
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влади — лише у 8 державах – членах Ради Європи органи міс-
цевої влади можуть пишатися часткою власних ресурсів, яка 
дорівнює чи перевищує 50 % їхніх загальних фінансових ресур-
сів;

іі) є тенденція до зменшення особливих чи об’єднаних міс-
цевих податків і тенденція центральних чи регіо нальних орга-
нів влади заміщувати їх трансферними ресурсами чи пайовими 
податковими надходженнями, які, хоча не є трансферами як 
такі, втім не можуть бути вільно використані органами місце-
вої влади, що їх одержують; 

ііі) переваження трансферів над власними ресурсами, яке в 
деяких країнах зростає й через надання важливішого значення 
зарезервованим субсидіям порівняно з загальними субсидіями; 

iv) відносний брак продуктивності податків, які мають зби-
рати органи місцевої влади (головним залишається опо датку-
вання землі та майна, а опо датку вання економічної діяльності – 
в ім’я розвитку вільної конкуренції – постійно зменшується); 

v) певний рівень плутанини між функціями фінансування 
місцевих бюджетів, відшкодування за делеговані функції та 
забезпечення фінансового вирівнювання; 

vi) невизначеність критеріїв методів та мети фінансового 
вирівнювання у деяких країнах, а також дискреційних повно-
важень деяких органів центральної або регіо нальної влади в цій 
сфері; 

vii) нестабільність та випадковість джерел фінансування 
органів місцевої влади і відносно обмежене використання ними 
позикових капіталів, а через це можливість для центрального 
уряду й далі здійснювати деякі форми нагляду; 

viii) контроль з боку органів центральної чи регіо нальної 
влади за бюджетами органів місцевої влади, іноді приховування 
висновків попереднього контролю за доцільністю ухвал органів 
місцевої влади, що є порушенням Хартії; 

ix) вплив націо нальних економічних проблем на міс-
цеве самоврядування, зокрема в тих країнах, які зобов’язані 
дотримуватися обмежень, що виникають через впровадження 
Маастрихтської угоди (в державах – членах Європейського 
Союзу й державах – кандидатах на вступ потреба в суворі-
шій бюджетній політиці нерідко знаходить відображення в 
загалом більшому фінансовому тиску, який впливає також на 
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органи місцевої влади й може бути використаний як підстава 
для позбавлення їх незалежності або може призвести до звину-
вачення в тому, що децентралізація як така є причиною зрос-
тання публічного дефіциту; ця проблема існує також у деяких 
країнах Центральної та Східної Європи, тому що Міжнародний 
валютний фонд рекомендує більше централізувати державні 
ресурси); 

x) недосконалість про цедури об’єднаного фінансування 
(центральні/місцеві органи влади) проектів публічних робіт.

b. Пам’ятаючи ці пункти [Конгрес вже вніс їх до Резолюції 
№ 71(1998)], важливо з’ясувати кілька понять:

і) термін «власні ресурси» стосується фінансових ресурсів, 
які одержано внаслідок незалежних рішень органів місцевої 
влади та якими органи місцевої влади можуть вільно розпоряд-
жатися, а в разі опо датку вання – змінювати ставки відповідно 
до своїх потреб і настільки, наскільки на це готові погодитися 
члени місцевої громади. 

Такий вид ресурсів має надаватися органам місцевої влади 
за допомогою офіційного правового інструмента, якщо мож-
ливо, закону чи конституції, який за всіх обставин може бути 
скасовано лише іншим інструментом, рівнозначним за юридич-
ною чинністю; 

іі) органи місцевої влади мають одержувати значну частину 
ресурсів із власних податкових надходжень та зборів, ставку 
цих надходжень і зборів органи місцевої влади повинні мати 
право встановлювати самі.

Спроможність органів місцевої влади збирати власні 
податки є умовою їхньої незалежності та символом самовря-
дування, яке представницькі органи вповноважені здійсню-
вати внаслідок їхнього обрання громадянами. Встановлюючи 
податки, представники, обрані на місцевому рівні, беруть на 
себе зобов’язання перед громадянами. Це зобов’язання робить 
представників підзвітними за забезпечення громадян послу-
гами. Якщо, з іншого боку, фінанси органів місцевої влади 
надходять з інших джерел, а не безпосередньо від громадян, 
обрані представники можуть легше ухилятися від виконання 
своєї функції розумного використання цих ресурсів. Більше 
того, доступність для органів місцевої влади власних податко-
вих надходжень забезпечує їхнім представникам певний рівень 
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безпеки, оскільки дає можливість передбачувати можливий 
рівень ресурсів у майбутньому; 

ііі) особливі податки є, мабуть, найідеальнішим видом 
ресурсів. До них входять податки, які призначаються саме тій 
категорії органів влади, до якої належить відповідна влада, 
тобто це податки, які має право збирати тільки дана влада.

Особливі податки є найвиразнішою ознакою само вря ду-
вання органів місцевої влади;

iv) пайові податки, які повністю збирають інші органи 
влади, не можна зараховувати до категорії «власного опо датку-
вання» органів місцевої влади. Такі ресурси є швидше трансфе-
рами, ніж справжніми податками.

Органи місцевої влади не можуть впливати ні на базу, ні на 
ставку пайових податків. Однак, на відміну від трансферів, ці 
ресурси є дуже сталими (за умови, що критерії їхнього надання 
визначено конституцією чи законом) та можуть принаймні 
бути пов’язані з політикою, яку здійснюють органи місцевої 
влади; 

v) податки, що ґрунтуються на спільній для різних органів 
влади базі, але ставку яких органи місцевої влади можуть змі-
нювати, належать до категорії «об’єднані податки». Хоча це не 
особливі податки, їх можна, на відміну від пайових податків, 
розглядати як такі, що прямо доступні для органів місцевої 
влади; 

vi) органи місцевої влади повинні мати право змінювати 
ставки податків, які вони збирають. Відповідно, не існува-
тиме справжнього самоврядування доти, доки органи місцевої 
влади не встановлюватимуть своїх ставок податків, звичайно, в 
межах закону, а там, де це потрібно, – в попередньо визначених 
рамках. Представникам, обраним на місцевому рівні, важливо 
мати це право для виконання їхніх функцій щодо співгромадян, 
інакше самій концепції місцевого самоврядування як головній 
арені функціонування демократії загрожує небезпека; 

vii) право змінювати обсяги податків, що збираються, – це 
те, що відрізняє власні ресурси від трансферів, чий обсяг, за 
визначенням, щоразу окремо ухвалює інший орган влади, а не 
місцева влада. 

Трансфери не повинні обмежувати місцевого само вряду-
вання. Якщо можливо, слід віддавати перевагу загальним 
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трансферам, тобто тим, які не призначені для фінансування 
конкретної діяльності [...]. 

Фінансове вирівнювання не повинно відвертати багатші 
органи місцевої влади від спроб додатково підвищити податки 
на тій підставі, що прибуток буде використано лише на транс-
фери іншим органам влади. Так само вирівнювання не повинно 
також відвертати бідніші органи місцевої влади від максималь-
ного використання їхніх фіскальних можливостей. 

Фінансове вирівнювання має відбуватися на всіх рівнях, 
тобто вертикально – між державами (чи федераціями), регі-
онами (чи федеральними утвореннями) й органами місце-
вої влади та горизонтально – між різними органами місцевої 
влади. Горизонтальне вирівнювання має залишатися на розум-
ному рівні.

Слід розробити прозорі й сталі критерії вирівнювання, 
бажано після консультацій з представниками органів місцевої 
влади. Ці критерії мають бути встановлені законом і на жод-
ному етапі не повинні змінюватися в односторонньому порядку 
чи без попередньої консультації з відповідними органами міс-
цевої влади. 

ІІІ. НЕОБХІДНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ФУНКЦІЯМИ  
Й ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

а. Четверта доповідь за результатами контролю засвідчила, 
що, загалом кажучи, більшість органів місцевої влади в Європі 
не має достатніх фінансових ресурсів для виконання своїх 
функцій. 

b. Фінансові проблеми, з якими стикається багато з цих 
органів місцевої влади, є наслідком серії процесів, що завер-
шуються передаванням функцій без відповідного фінансового 
відшкодування. 

Інакше центральні органи влади можуть вимагати від орга-
нів місцевої влади брати участь у витратах, непередбачених 
будь-яким законодавчим заходом. 

Це залишає органам місцевої влади тільки здійснення націо-
нальної політики та унеможливлює виконання ними своїх 
функцій. 

Ці проблеми ускладнюються ще й через те, що відповідне 
законодавство в державах-членах не формулює чітко принципу 



222

Р о з д і л  1.  Акти європейських організацій

відповідності між функціями й ресурсами, тому застосування 
цього принципу залишається доброю волею парламентів під час 
затвердження річних бюджетів. 

c. Ще до того, як вноситься будь-яка пропозиція про потребу 
підтримувати баланс між ресурсами та обов’язками, вияв-
ляється що треба ще раз вказати причини, чому управління, 
наближене до громадянина, в принципі є фінансово бажанішим, 
ніж централізоване (рішення більше відповідають конкретному 
контексту та, відповідно, існує більший нагляд за видатками). 
Нагляд може бути ще ефективнішим, якщо визначальна частка 
ресурсів залежатиме від рішень самих представників, обраних 
на місцевому рівні. Отже, в інте ресах кожного, щоб якомога 
більше власних ресурсів було децентралізовано. 

d. З огляду на можливі розв’язки цих проблем і не нехту-
ючи розробленням детальних таблиць із порівняння точної 
вартості виконуваних обов’язків та рівня потенційних ресур-
сів, бажано заохочувати уряди створювати системи, за якими 
будь-який перерозподіл функцій був би достатньо прозорим, 
щоб дати змогу органам місцевої влади та її представникам 
по-справжньому контролювати цей процес та відстежувати, 
щоб передача функцій дійсно супроводжувалася рівнозначним 
фінансовим трансфером. 

e. Ці системи мають ґрунтуватися на правовому принципі, 
закріпленому в законі чи конституції. Цей принцип, який ми 
можемо назвати принципом супровідного фінансування, має 
проголошувати, що задля підтримання балансу між функціями 
та потрібними для їхнього виконання ресурсами кожну нову 
передачу функцій має чітко супроводжувати відповідне фінан-
сування незалежно від того, що це спричиняє передачу нового 
податкового джерела, забезпечення новим трансферним ресур-
сом, наймання нового персоналу або передачу матеріальних 
цінностей. 

f. Більше того, слід намагатися більш прозоро й система-
тично визначати функції, які за законом призначаються для 
різних носіїв влади, та заохочувати справжню культуру нагляду 
за балансом між передачею функцій та виділенням ресурсів. 

g. На практиці запропоновані рішення для розв’язання цих 
проблем залежать переважно від пильності самих органів міс-
цевої влади та їхніх об’єднань, а також долучення до процесу 
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ухвалення рішень, що їх стосуються. Серед можливих про-
позицій було б, без сумніву, корисно створювати об’єднані 
центральні/місцеві комітети органів влади для оцінювання 
поточного балансу між ресурсами та функціями. Якщо децен-
тралізація нових податків нереальна, органи місцевої влади 
мають укласти з центральними органами влади угоду про 
фінансову стабільність, щоб забезпечити відносну стабільність 
рівня місцевих ресурсів. Слід також заохочувати уряди розгля-
нути питання про оптимальний рівень пропорційного розпо-
ділу функцій між органами центральної та місцевої влади.

h. На більш формальному рівні це означає, що потреба 
балансу між функціями й ресурсами зумовлює впровадження – 
з ініціативи центральних урядів – систем вирівнювання, які 
давали б кожному органові влади можливість незалежно від 
його розміру чи фінансового становища виконувати обов’язки, 
визначені саме для цієї категорії органів влади. 

і. Це в жодному разі не суперечить принципу субсидіар-
ності, якщо з метою пристосування до широкого кола ситуа-
цій органи місцевої влади заохочуватимуться до вибору такої 
кількості функцій, які вони готові виконувати (наприклад, для 
свого населення). 

j. І нарешті, щодо оцінки відповідних сум, то, загалом та в 
ідеалі кажучи, рішення залишається за центральним урядом, 
який має передати органам місцевої влади суму, еквівалентну 
тій, що витратив би сам, виконуючи відповідну функцію. Однак 
досвід чітко говорить про те, що якщо органи місцевої влади, 
які загалом ближчі до потреб свого населення, мають у сво-
єму розпорядженні відповідні технічні ресурси та компетент-
ний персонал, то вони можуть керувати призначеними їм сек-
торами ліпше, застосовуючи методи, які більше відповідають 
потребам громадян, ніж центральні органи влади. Тому, важ-
ливо, щоб передані ресурси були не регламентовані (як, напри-
клад, податки) або щоб їх можна було переглядати. 

k. Хартія не визначає про цедур, які слід впровадити для 
залучення до процесу ухвалення рішень, але таке залучення є 
все ж таки визначальним чинником інституційної організації 
різних держав.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ  
РАДИ ЄВРОПИ REC(2004)1 ПРО ФІНАНСОВЕ  
Й БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЕВОМУ  

І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ1

(прийнята 8 січня 2004 року на 867-му засіданні  
заступників міністрів)

Recommendation Rec(2004)1 of the Committee of Ministers  
to Member States on Financial and Budgetary Management  

at Local and Regional Levels
(adopted by the Committee of Ministers on 8 January 2004 

at the 867th meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту 
Ради Європи,

беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення біль-
шої єдності між її членами задля збереження й утілення ідеа-
лів і принципів, які є їхньою спільною спадщиною, та сприяння 
їхньому економічному й соціальному прогресу,

беручи до уваги, що цієї мети можна досягти, крім іншого, 
спільними діями в економічних, соціальних, правових і адміні-
стративних справах,

зважаючи на положення Європейської хартії місцевого 
самоврядування, яку він ухвалив як міжнародний договір  
15 жовтня 1985 року та яку вже ратифікувала переважна біль-
шість держав – членів Ради Європи,

зважаючи на перелічені нижче доповіді Керівного комітету 
з питань місцевої й регіо нальної демократії (CDLR):

- «Вплив обмежень націо нального державного боргу, 

1 Переклад подається за матеріалами видання: Акти європейського права 
з питань регіо нальної політики та місцевого самоврядування / Заг. ред.  
В.М. Литвина. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – К.: Парламентське 
вид-во, 2010. – 792 с.
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впроваджених на європейському рівні на фінансову неза-
лежність органів місцевої й регіо нальної влади» (2000);

- «Методи визначення суми потрібних видатків органів 
місцевої влади і методи оцінювання прибутку» (2001);

- «Ризик фінансових зобов’язань органів місцевої влади» 
(2002);

- «Оздоровлення органів місцевої й регіо нальної влади, що 
перебувають у фінансовій скруті» (2002);

- «Бюджетні про цедури й бюджетне управління на місце-
вому рівні» (2002),

беручи до уваги висновок № 20(2003) Конгресу місцевих і 
регіо нальних влад Європи (КМРВЄ) про попередній проект 
Рекомендації Комітету міністрів державам-членам «Про фінан-
сове й бюджетне управління на місцевому й регіо нальному рів-
нях»,

усвідомлюючи, що місцеве, а де воно є, і регіо нальне само-
врядування передбачають певний рівень незалежності фінан-
сового й бюджетного управління, без чого органи місцевої та 
регіо нальної влади не могли б звітувати за ту частку громад-
ських справ, за яку вони відповідають, а також контролювати 
й управляти нею,

вірячи в те, що державні кошти витрачаються відкрито і 
згідно з законом, а також у те, що про цедури фінансового й 
бюджетного управління мають у цьому визначальне значення,

беручи до уваги, що для більшої ефективності про цедури 
фінансового й бюджетного управління слід узгоджувати з 
потребами місцевих і регіо нальних громад,

рекомендує урядам держав-членів:
1) формувати політику фінансового й бюджетного управ-

ління на місцевому й регіо нальному рівнях, виходячи з таких 
принципів:

а)  забезпечення відповідності націо нальної економічної 
політики макроекономічним завданням;

b)  досягнення й підтримання фінансової стабільності орга-
нів місцевої й регіо нальної влади;

c)  забезпечення належної ефективності послуг, що нада-
ються громаді;

d)  забезпечення відкритості рішень і відповідальності за 
них;
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2) належними засобами забезпечувати повагу цих принци-
пів, зокрема використовую чи за потреби націо нальне законо-
давство для внесення змін до регуляторних рамок фінансового 
й бюджетного управління на місцевому й регіо нальному рівнях 
та застосовуючи Керівні принципи, додані до цієї Рекомендації;

3) залучати органи місцевої та регіо нальної влади або 
їхніх представників до обговорення та здійснення реформ, які 
можуть виявитися потрібними у сфері фінансового й бюджет-
ного управління на місцевому й регіо нальному рівнях, а також 
до фінансових відносин між різними рівнями управління, 
зокрема з метою розвитку цих рекомендацій;

4) перекласти дану Рекомендацію державною мовою 
(мовами) та поширити її серед органів місцевої та регіо нальної 
влади та їхніх асоціацій, пропонуючи враховувати Керівні 
принципи, наведені для них у частині ІІ Додатку.

ДОДАТОК 
ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ RЕС(2004)1

ЧАСТИНА І
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ  

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Ці принципи призначено для центральних органів влади, 

оскільки саме вони відповідають за вироблення правових рамок 
і здійснення нагляду за діяльністю органів місцевої й регіо-
наль ної влади.

У деяких федеративних державах ці повноваження нале-
жать федеральним утворенням, тоді Керівні принципи призна-
чено саме для них. Центральні органи влади мають донести ці 
Керівні принципи до уваги таких утворень.

Загальні принципи
1. Органи місцевої та регіо нальної влади уповноважені в 

рамках націо нальної економічної політики мати передбачені 
ресурси, які відповідали б їхнім повноваженням і обов’язкам 
та давали б змогу ефективно здійснювати ці повноваження, а 
також якими вони мали б право вільно розпоряджатися.
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2. Загальна система місцевих і регіо нальних фінансів має 
бути спрямована на встановлення потрібної рівноваги між 
фінансовими трансферами, серед них субсидіями й тією част-
кою податків, що призначаються державою, з одного боку, і 
податками та зборами, що справляються за рішеннями орга-
нів місцевої влади, – з іншого. Така рівновага має забезпечити 
право узгоджувати рівні прибутків і видатків з місцевими прі-
оритетами, а також забезпечувати, щоб місцеві послуги відпо-
відали мінімальним стандартам незалежно від рівня місцевих 
чи регіо нальних фінансових можливостей.

3. Органи влади вищої ланки, чиї рішення спричиняють 
додаткові витрати органів місцевої й регіо нальної влади, мають 
забезпечити, щоб ці витрати відшкодовувалися за рахунок 
нових фінансових ресурсів, наприклад, додаткових бюджетних 
ресурсів, серед них фінансових трансферів чи інших фінансо-
вих засобів.

4. Законодавство має передбачити норми розроблення, 
затвердження й виконання місцевих і регіо нальних бюджетів, 
а також нагляду за їхнім виконанням та розумним і збалансо-
ваним управлінням на майбутнє.

5. Забороняється доручати затверджувати бюджет і звіт про 
його виконання будь-якому комітетові чи органові, крім обра-
ного дорадчого органу місцевого або регіо нального органу влади.

6. Орган місцевої чи регіо нальної влади повинен у рамках 
законодавства мати право незалежно затверджувати бюджет, 
адаптувати відповідні чинні норми для бюджету й застосову-
вати їх у конкретній ситуації.

7. Орган місцевої чи регіо нальної влади повинен мати змогу 
виділяти з коштів бюджетного року кредитові сальдо на разові 
витрати (наприклад, на самофінансування капіталовкладень, 
зменшення місцевого боргу, накопичення ресурсів, формування 
резервних фондів) й переносити дебетові сальдо (з метою 
поліпшення ситуації), виділяючи кошти з майбутніх бюджетів 
та списуючи їх.

Обмеження фінансової незалежності  
органів місцевої й регіо нальної влади

8. Держава або законодавчо заснований наглядовий 
орган може вживати заходів з метою обмеження фінансової 
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незалежності органу місцевої чи регіо нальної влади або обме-
ження чи зменшення призначених їм обсягів фінансування. 
Такі заходи слід вживати в рамках, визначених законом; вони 
не повинні бути надмірними чи загрожувати принципу місце-
вої автономії.

9. Такі обмежувальні заходи можуть бути загальними (засто-
совуються до всіх органів влади) або конкретними (застосову-
ються до обмеженої кількості органів влади, зважаючи на їхнє 
конкретне становище). Їхньою метою має бути:

- підтримання здорової макроекономічної політики на дер-
жавному рівні, з одного боку, та

- забезпечення розумного й надійного управління за умови 
додержання норм, закріплених у законодавстві та адмі-
ністративному праві, а також подолання фінансових 
труднощів або розв’язання особливих проблем, з якими 
стикаються органи місцевої чи регіо нальної влади, які 
підлягають обмеженням, – з іншого.

10. Обмеження, які держава може накладати на фінансову 
незалежність органів місцевої чи регіо нальної влади, мають 
бути визначені законодавством. Вони повинні ґрунтуватися на 
об’єктивних, прозорих і таких, що можна перевірити, критеріях, 
які слід застосовувати чесно й так, щоб уникнути бухгалтер-
ських механізмів, що можуть спотворити правду.

11. Органи місцевої чи регіо нальної влади слід заздалегідь 
інформувати, згідно з відповідними про цедурами про вжиття 
будь-якого заходу, спрямованого на обмеження їхньої фінан-
сової або бюджетної незалежності; має бути повідом лено про 
застосування й наслідки будь-якого заходу. Слід створити 
інституційні механізми регулярного діалогу, консультацій і 
співробітництва між усіма рівнями управління.

12. Центральний орган влади повинен регулярно прово-
дити перевірки з метою визначення, чи такі обмеження справді 
потрібні й ефективні.

13. Конкретні заходи, що обмежують фінансову й бюджетну 
свободу деяких органів місцевої чи регіо нальної влади, мають 
бути короткотерміновими й скасованими одразу, щойно вони 
досягнуть мети.

14. Обмеження, що накладаються на кожний орган влади, 
мають бути чіткими, об’єктивними й чітко визначеними.
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15. Обмеження мають бути пропорційними бажаній меті й 
вільними від будь-якого карального змісту.

16. Слід уникати заходів, що мають значний вплив на фінан-
сову незалежність органу місцевої чи регіо нальної влади, 
наприклад, загального й суворого обмеження рівнів видатків 
та опо датку вання, якщо можна застосувати лояльніші заходи, 
наприклад, стимули та гнучкі обмеження (які відрізняються в 
часі та враховують становище, а також середні рівні витрачання 
й опо датку вання для певного типу громади).

Методи фінансового оцінювання
17. Слід розробити й опублікувати прогнозні дані про зрос-

тання сум потрібних видатків та можливих прибутків, фінан-
сових трансферів та критеріїв розподілу цих трансферів на 
націо нальному рівні. Їх треба розглядати як попередні оцінки 
й регулярно коригувати. Вони мають ґрунтуватися на прозо-
рих, сталих, справедливих і об’єктивних формулах обчислення.

18. Метою такого оцінювання є забезпечення інформацією 
про зміну в макроекономічній ситуації та передбачуваному 
обсязі трансферного фінансування, яке може бути виділено 
органам місцевої та регіо нальної влади центральними орга-
нами влади, а також надання можливості, за доцільності, спра-
ведливо розподіляти трансфери між різними органами влади.

19. За потреби держава має сприяти впровадженню стан-
дартів основних місцевих і регіо нальних служб, а також розро-
бленню схем про цедур фінансового оцінювання суми потрібних 
видатків на місцевому й регіо нальному рівнях.

Оцінювання фінансових ризиків та управління ними
20. Оцінювання фінансових ризиків має охоплювати попе-

редній нагляд [за прибутками, видатками, заборгованістю, від-
сотковими ставками, основними базами опо датку вання тощо] 
й механізми запобігання [цим ризикам] (наприклад, таблиці, 
в яких відображено зростання прибутків і видатків, заборго-
ваності та відсоткових ставок, основних баз опо датку вання 
тощо), а також втручання й про цедури нагляду. Слід віддати 
перевагу підходу, що передбачає механізми загального регулю-
вання, а не нагляд за окремими видами діяльності.

21. Органам місцевої та регіо нальної влади слід заборонити 
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ризиковані капіталовкладення. Якщо орган місцевої чи регіо-
нальної влади хоче робити капіталовкладення на ринку цінних 
паперів, це слід робити професійно.

22. Будь-які способи фінансування, що мають на меті або 
наслідком яких є приховування рівня заборгованості органу 
місцевої чи регіо нальної влади, слід заборонити. Всі способи 
фінансування мають відповідати умовам, що забезпечують чи 
відновлюють прозорість фінансового становища ситуації або 
обмежують відповідні ризики.

23. Законодавство має унеможливити чи обмежити можли-
вість використання будинків і майна, потрібних для здійснення 
мандатних або пов’язаних з мандатом завдань органу місцевої 
чи регіо нальної влади, як застави під гарантування позики.

24. Загалом органи місцевої та регіо нальної влади повинні 
мати право робити позики лише з метою фінансування капі-
таловкладень, а не поточних видатків. Рівень заборгованості 
може бути встановлений відносно обсягу власних ресурсів 
органу влади, їхнього розміру, стабільності та передбачуваного 
розвитку.

Представники, обрані на місцевому рівні, і службовці
25. Якість і точність фінансової й бюджетної інформації, що 

подається органом місцевої чи регіо нальної влади, має бути 
підтверджена його головою, головою виконавчого органу влади 
або будь-яким іншим обраним представником чи виконавчим 
органом, призначеним згідно з законом, який бере на себе від-
повідальність.

26. Службовці, які відповідають за справляння місцевих чи 
регіо нальних податків та/або здійснення місцевих чи регіо-
нальних видатків і мають певний ступінь незалежності в здій-
сненні своїх обов’язків, повинні згідно з законом персо нально 
відповідати за свої управлінські дії.

27. Центральний орган влади має забезпечити місцевим 
і регіо нальним службовцям та обраним представникам від-
повідне професійне навчання. Якщо орган місцевої чи регіо-
нальної влади або їхня асоціація не організовують такого 
навчання, то центральний орган влади може, наприклад, вста-
новити відповідні стандарти, організувати навчання й допо-
могти органові місцевої чи регіо нальної влади або їхньому 
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об’єднанню організувати таке навчання для обраних представ-
ників і службовців.

Нагляд
28. Зовнішні про цедури нагляду мають бути передбачені 

законом, бути пропорційними й чесними. Про цедура має 
обмежуватися аналізом законності рішень. У разі незгоди про-
цедура має забезпечити наглядовому органові можливість звер-
татися до компетентного судового органу.

29. Загалом слід надавати перевагу контролю, що здійсню-
ється після, а не до попереднього схвалення чи надання дозволу.

30. Якщо цього не зроблено, а потрібне попереднє схвалення, 
зокрема для здійснення делегованих повноважень, закон має 
встановити наглядовому органові розумне часове обмеження 
для ухвалення рішення, яке вважатиметься законним за умови, 
що жодної іншої відповіді не надійде протягом визначеного часу.

31. Якщо бюджет не затверджено у визначений строк або 
якщо орган місцевої чи регіо нальної влади не може виконати 
свої зобов’язання (наприклад, не введення до бюджету видат-
ків, які є обов’язковими за законом чи договором, помилки в 
статтях бюджету, грубе порушення бюджетних про цедур тощо), 
має існувати законний граничний термін затвердження міс-
цевих чи регіо нальних бюджетів та механізми забезпечення 
неперервності в діяльності громадських служб. Такі меха-
нізми уможливлюють втручання центрального органу влади, 
наглядового органу чи незалежного адміністративного органу 
з метою виправлення ситуації з одночасною гарантією того, що 
втручання відповідне його причині, неполітичне, не надмірне, 
не загрожує місцевому чи регіо нальному самоврядуванню, а 
також не триватиме довше, ніж це потрібно для виправлення 
становища або подолання виявлених вад.

32. Слід робити статистичний і порівняльний аналізи вико-
нання бюджету, витрачання й динаміки витрачання з метою 
виявлення відхилень та вжиття відповідних запобіжних захо-
дів, а не давати постійних дозволів, які унеможливлюють дина-
мічний огляд стану справ.

33. Центральний орган влади має забезпечити, щоб було 
укладено угоди, які дадуть змогу порівнювати бюджети най-
більш схожих за розмірами й соціально-економічними 
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показниками міст і регіонів, а також контролювати їхнє вико-
нання (завдяки оприлюдненню в пресі або в Інтернеті). До них 
слід додавати пояснювальні матеріали (пояснення змісту вико-
ристовуваних покажчиків тощо).

Фінансове оздоровлення органів місцевої  
та регіо нальної влади, які перебувають у скруті

34. Як правило, центральний орган влади не повинен висту-
пати гарантом позик органу місцевої чи регіо нальної влади.

35. Поточні видатки органу місцевої та регіо нальної влади 
фінансуються за рахунок поточних прибутків та з резервних 
фондів загального призначення, за винятком особливих грошо-
вих авансів і короткотермінових позик.

36. Держава чи наглядовий орган мають встановити про-
цедури контролю за фінансовим станом органів місцевої та 
регіо нальної влади завдяки збору фінансової інформації та її 
поширенню. Ця інформація надаватиме громадянам, органові 
місцевої чи регіо нальної влади й урядові змогу бути поінфор-
мованими про фінансовий стан даного органу влади, порівняти 
його з іншими органами влади, що мають схожі характерис-
тики, та за потреби вжити відповідних заходів згідно з законом, 
щоб уникнути будь-яких можливих фінансових труднощів.

37. Мають існувати про цедури, що давали б змогу органові 
місцевої чи регіо нальної влади розв’язувати локальну коротко-
термінову фінансову кризу без допомоги вищого органу влади 
чи держави. Такі про цедури можуть бути впроваджені, напри-
клад, у рамках кодексу органів місцевої та регіо нальної влади з 
банкрутства та неплатоспроможності.

38. Держава чи наглядовий орган має розробити чіткі норми 
втручання й додержуватися їх з метою подання допомоги орга-
нові місцевої чи регіо нальної влади, який перебуває у фінансо-
вій скруті.

39. Норми втручання мають переслідувати таку мету – 
фінансове оздоровлення відповідного органу місцевої чи регіо-
нальної влади, а також визначення обраних представників та 
службовців, відповідальних за дії, що призвели до цього. Крім 
того, повинні містити положення, що мають на меті запобігати 
чи уникати зворотного ефекту від втручань, наприклад, звички 
органів місцевої та регіо нальної влади звертатися по допомогу 
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або виявляти легковажність у фінансовому управлінні чи зма-
гатися за державну допомогу.

40. Якщо фінансові труднощі виникають через структур-
ний дефіцит прибутків, центральна влада має не лише подати 
фінансову допомогу, а й втрутитися з метою викорінення при-
чин такого структурного дефіциту.

41. Центральний орган влади має забезпечити спеціальні 
фінансові ресурси з метою надання допомоги органам місцевої 
й регіо нальної влади, які перебувають у надзвичайному стані 
або є жертвами природних катастроф чи постраждалими вна-
слідок глибокого економічного занепаду.

42. Фінансова допомога подається після діалогу з відпо-
відним органом місцевої чи регіо нальної влади та на підставі 
плану економічного оздоровлення, який передбачає фінансові 
внески й зобов’язання самого органу влади.

43. Фінансова допомога має відповідати матеріальному ста-
новищу органу місцевої чи регіо нальної влади та середньостро-
ковому економічному й бюджетному потенціалам.

ЧАСТИНА ІІ
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ  

ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ
Органам місцевої й регіо нальної влади, формуючи політику 

в царині фінансового й бюджетного управління, слід брати до 
уваги перелічені нижче заходи, оскільки вони входять до сфери 
їхньої компетенції.

Загальний принцип
44. Новообраним місцевим чи регіо нальним виконавчим 

органам бажано на початку строку перебування при владі пред-
ставити програму, визначивши в ній мету, пріоритети й заходи, 
а також терміни виконання та відповідні бюджетні ресурси.

45. Орган місцевої чи регіо нальної влади має розробити дов-
гостроковий бюджетний план (що охоплює від двох до чоти-
рьох років після поточного року), в якому визначити загальні 
завдання бюджету, вартість здійснюваної політики та взятих 
зобов’язань, а також майбутні бюджетні наслідки ухвалених чи 
таких, що ухвалюватимуться, рішень.

46. Проекти й пропозиції до бюджету слід готувати з 
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залученням внутрішніх експертів (наприклад, скарбника, вну-
трішнього ревізора) та зважаючи на сторонні думки (еконо-
містів, незалежних аудиторів та ін.), зокрема в разі публічного 
обговорення (слухань у відповідних комітетах, місцевій чи 
регіо нальній раді тощо).

47. Якщо виконавчий орган або місцева чи регіо нальна рада 
ухвалюють рішення, слід чітко пояснювати бюджетні видатки 
на поточний і наступний фінансовий роки.

48. Як правило, засідання комітетів, що опікуються питан-
нями бюджету, мають бути відкритими для громадськості, а їхні 
документи – опублікованими й доступними для громадськості.

49. Обраним представникам і службовцям органів місцевої 
та регіо нальної влади слід запропонувати скористатися від-
повідними курсами навчання з бюджетних питань – як почат-
ковими, так і більш фаховими, які допоможуть їм розуміти 
документи, що до них надходять, та ухвалювати відповідні ком-
петентні рішення. Службовців треба стимулювати до навчання, 
тісніше пов’язуючи його з підвищенням по службі.

50. Будь-яка дія органу місцевої чи регіо нальної влади, що 
може призвести до державних боргів чи спричинити значний 
фінансовий ризик, спочатку має бути узгоджена з відповідним 
обраним дорадчим органом.

Інформація й відкритість
51. Бюджетні й бухгалтерські документи мають бути легко 

зрозумілими й такими, що дають чітке й усебічне уявлення про 
бюджет (зокрема про основні баланси, проблеми й пріоритети, 
найважливішу інформацію тощо), а також містити достатні 
подробиці, потрібні для аналізу змісту бюджету та проведення 
відповідних порівнянь (з іншими фінансовими роками, іншими 
органами влади тощо).

52. Опубліковані, наприклад, в Інтернеті документи мають 
містити належні пояснення, які зроблять їх більш зрозумілими 
для непідготовленої публіки.

53. У бюджетних документах видатки й прибутки слід пода-
вати за видами й функціями, вказуючи, наскільки це можливо, 
різні сектори відповідного місцевого й регіо нального управ-
ління, щоб можна було оцінити розподіл ресурсів між сферами 
діяльності.
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54. За потреби до бюджетних документів слід додавати інфор-
мацію про діяльність місцевої чи регіо нальної служби управ-
ління (фінансові покажчики, покажчики з виробництва та під-
сумків діяльності, порівняння з роботою інших органів місцевої 
чи регіо нальної влади, а також тлумачення цієї інформації).

55. Орган місцевої чи регіо нальної влади має стимулювати 
участь громадян і соціальних партнерів у публічних справах 
завдяки регулярним консультаціям з ними та забезпечувати їх 
об’єктивною інформацією про фінансові сторони обговорюва-
них питань.

56. Орган місцевої чи регіо нальної влади повинен забез-
печити інформування громадян про проекти бюджетів щойно 
їх буде передано до місцевих чи регіо нальних рад на оста-
точне затвердження. Коли бюджет затверджено, його зміст 
та наслідки для громади має бути оприлюднено, наприклад, з 
поясненням змін в опо датку ванні чи визначенні пріоритетів 
державного фінансування, а також із наведенням координат 
служб, готових детальніше інформувати громадськість.

Підготовка бюджету
57. Бюджет має готуватися спеціальним підрозділом органу 

місцевої чи регіо нальної влади, який добре розуміється на 
видатках відділів органу влади й на використанні бюджету і 
може запропонувати виконавчій владі різні варіанти, а також 
організувати внутрішнє обговорення перед розглядом на 
наступному етапі.

58. Пропозиції до бюджету мають обговорити органи влади 
та особи, відповідальні за конкретні сфери діяльності, відтак – 
особи, відповідальні за фінанси: вони мають розглянути підсум-
кові баланси, загальний прибуток, позики та всі інші питання.

59. Слід робити об’єктивний вибір серед різних програм капі-
таловкладень, використовуючи, наприклад, систему оцінювання, 
що ґрунтується на кількох критеріях. Якщо обсяг запропонова-
ної програми капіталовкладення відповідає цим критеріям, треба 
передбачити спільне обговорення програми за участю місцевої 
громади; в такому разі потрібно розробити відповідні про цедури, 
що забезпечить належну організацію цього проекту.

60. Наслідки для бюджету зв’язків органу місцевої чи регіо-
нальної влади з ринковим сектором (наприклад, прибутки й 
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видатки, пов’язані з участю в акціонерному капіталі або здій-
сненні наданих гарантій тощо) слід ретельно оцінювати згідно 
з нормами й про цедурами оцінювання, що використовуються в 
приватному секторі.

Оцінювання фінансових ризиків і управління ними
61. Представлений бюджет і розрахунки мають давати яко-

мога більш завершену й об’єктивну картину фінансового ста-
новища органу місцевої чи регіо нальної влади. З метою підго-
товки зведених рахунків органу місцевої чи регіо нальної влади 
слід звести результати та показати ризики й зобов’язання всіх 
підлеглих установ.

62. Якщо зведення рахунків неможливе, орган місцевої чи 
регіо нальної влади має подати звіт про свою участь у будь-якій 
зовнішній організації чи залучення до такої організації та ймо-
вірні ризики, яких може зазнати організація, чиїм фінансовим 
акціонером є орган місцевої чи регіо нальної влади.

63. Представлення бюджету має супроводжуватися аналі-
зом фінансових ризиків, яких може зазнати орган місцевої чи 
регіо нальної влади: підраховані ризики дають поштовх до ство-
рення резервних фондів, ступінь же ймовірного не підрахова-
ного ризику слід оцінити.

64. У тих країнах, де органи місцевої чи регіо нальної влади 
можуть зберігати гроші в банках, які вони вважають надій-
ними, потрібна система страхування або перестрахування задля 
захисту органів місцевої чи регіо нальної влади від втрати пев-
них капіталів у разі банкрутства цього банку.

65. Мають бути опубліковані гарантійні чи гарантійні депо-
зитні зобов’язання з окремим визначенням зобов’язань на 
поточний фінансовий рік, неповернутих позик і вартості цих 
гарантій; при цьому, щоб обмежити такі ризики, рекомендовано 
застосовувати коефіцієнти оцінювання ризиків.

66. Організація чи управління комерційними підприєм-
ствами та участь у таких підприємствах має бути обмежена в 
принципі діяльністю громадських служб чи діяльністю, в якій 
немає елементів вільного ринку, або діяльністю, спрямованою 
на сприяння розвитку економіки (наприклад, розвиток житло-
вого будівництва, створення підприємницьких осередків, спри-
яння зайнятості тощо).
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67. Якщо орган місцевої чи регіо нальної влади має право 
робити капіталовкладення на фінансовому ринку, він повинен у 
принципі обмежувати ці капіталовкладення ринком облігацій. 
Будь-який інший фінансовий продукт має стати суб’єктом спе-
ціальних відносин для оцінювання його змінюваності й ризику 
(в будь-якому разі він підлягає професійному управлінню) 

68. Слід впроваджувати вдосконалені системи й покажчики, 
найважливіші з яких треба оприлюднювати, щоб дати змогу 
порівнювати фінансові ситуації, аналізувати відхилення й запо-
бігати ризикам.

69. Органи місцевої та регіо нальної влади повинні здо-
бувати – індивідуально чи колективно – спеціальні знання, 
потрібні для управління ризиками, що виникають через їхні 
фінансові зобов’язання; це може бути навчання фінансових 
службовців місцевих адміністративних органів або залучення 
до нього на комерційній основі працівників державних служб 
чи незалежних публічних консультативних органів, об’єднань 
органів місцевої влади та приватного сектора. Функції консуль-
танта й наглядача не може виконувати один і той самий орган.

70. Слід заохочувати горизонтальне й вертикальне співро-
бітництво між органами влади з метою сприяння завершенню 
великих проектів завдяки розподілу видатків і ризиків.

71. Оцінюючи вартість проекту капіталовкладення, слід вра-
ховувати відповідні поточні видатки (наприклад, на утримання 
штату, функціонування, матеріально-технічне забезпечення), 
які, звичайно, слід передбачити в багаторічному спеціальному 
кошторисі.

72. У державно-приватному партнерстві ризики слід ділити 
реалістично, а орган місцевої чи регіо нальної влади має уни-
кати – завдяки втручанню – ролі гаранта в ризикованих при-
ватних капіталовкладеннях. Зокрема потрібна недвозначна 
державна гарантія, якщо характер структури чи служби є 
таким, що орган влади може опинитися у важкому становищі, 
пов’язуючи своє майбутнє з користувачем.

Затвердження бюджету
73. Стратегію бюджетного обговорення слід передбачити ще на 

початку бюджетної про цедури, плануючи попереднє обговорення 
всіх завдань, визначених на рік та, можливо, на майбутні роки.
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74. Орган місцевої чи регіо нальної влади має встановити 
достатній строк для того, щоб радники мали змогу ознайоми-
тися з представленими бюджетними документами й проаналі-
зувати їх.

75. Якщо обрані представники вважають, що подана інфор-
мація є невідповідною чи нечіткою, вони – індивідуально чи 
колективно (наприклад, в уповноважених комітетах) – пови-
нні мати змогу запитувати додаткову інформацію, опитувати 
відповідних службовців і, за потреби, звертатися до експертів 
на свій вибір.

Виконання бюджету
76. За потреби обговорення стану виконання бюджету слід 

проводити через півроку, щоб внести зміни до бюджету на май-
бутнє або проаналізувати зміни в економічному, бюджетному й 
соціальному становищі, а також по закінченні фінансового року.

77. Рада має одержувати оновлені дані (наприклад, кожні 
три чи чотири місяці) нагляду за бюджетом. Якщо потрібно 
уточнити бюджет, бажано робити такі уточнення один чи 
два рази на рік, супроводжуючи це оглядом чи обговоренням 
[даних] нагляду за витрачанням бюджетних коштів.

78. Кількість поправок до бюджету та їхній обсяг слід 
обмежити, щоб уникнути відхилення від початкових бюджет-
них завдань. Внесення поправок слід організовувати так, щоб 
дати повну картину пропонованих змін та їхньої важливості. 
Поправки треба розглядати на такому самому рівні прозорості, 
гласності й додержання умов демократичного контролю, як і 
початкові бюджети.

Звіти про виконання бюджету
79. Звіт (за фінансовий рік n) слід представляти раді про-

тягом розумного часу і, звичайно ж, до обговорення вико-
нання бюджету наступного року (n+1), а також до планування 
бюджету наступного за ним року (n+2).

80. Звіти затверджуються після їх належного обговорення 
спочатку в комітеті, потім – у раді, з урахуванням сторонньої 
думки (наприклад, зовнішнього аудиту).

81. Місцевий чи регіо нальний виконавчий орган влади має 
забезпечувати оприлюднення бюджетних звітів комітетів та 
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ради (це відкриває громадськості доступ до них чи консульта-
ції через Інтернет).

Нагляд
82. Орган місцевої чи регіо нальної влади має розробити 

та впровадити в загальну практику про цедуру внутрішнього 
аудиту (наприклад, кодекс етики, заходи незалежності, право 
ініціативи, умови втручання, повідом лення ради, контроль за 
термінами виконання, опублікування звітів тощо), а також 
подавати підтримку таким внутрішнім перевіркам (завдяки 
рекомендованій методології, зовнішнім технічним програмам).

83. Не відмовляючись від існуючих правових зобов’язань, 
орган місцевої чи регіо нальної влади має регулярно вдаватися 
до щорічного зовнішнього аудиту (в будь-якій формі) з метою 
підтвердження звітів та перевірки їхньої відповідності закону 
(зокрема, щоб запобігти шахрайству й корупції).

84. Орган місцевої чи регіо нальної влади має регулярно оці-
нювати ефективність свого управління, наприклад, за допомо-
гою зовнішнього аудиту.

Фінансові труднощі
85. Орган місцевої чи регіо нальної влади не повинен зверта-

тися по фінансову допомогу до держави чи наглядового органу, 
якщо можна виправити фінансове становище, використовуючи 
інші засоби.

86. Як тільки орган місцевої чи регіо нальної влади опи-
няється у фінансовій скруті, він має розробити й упровадити 
план фінансового оздоровлення, якщо потрібно, за допомогою 
держави чи наглядового органу, незалежних адміністративних 
органів влади чи приватних аудиторських фірм.

87. План оздоровлення слід обговорити й ухвалити на від-
критому засіданні ради чи зборів. У плані мають бути визначені 
потрібні дані й зобов’язання, на яких мають ґрунтуватися від-
повідні бюджети. Залежно від законодавства, план може мати 
форму договору з органом, який забезпечуватиме фінансову 
допомогу відповідному органові місцевої чи регіо нальної влади.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 
REC(2005)1 ПРО ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА  

ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ1

(прийнята 19 січня 2005 року  
на 912-му засіданні заступників міністрів)

Recommendation Rec(2005)1 of the Committee  
of Ministers to Member States on the Financial Resources of Local  

and Regional Authorities
(adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2005  

at the 912th meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту 
Ради Європи,

беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення біль-
шої єдності між її членами задля збереження й утілення ідеа-
лів і принципів, які є їхньою спільною спадщиною, та сприяння 
їхньому економічному й соціальному прогресу, а також те, що 
одним зі способів досягнення цієї мети є спільні дії в економіч-
ній, соціальній, правовій і адміністративній сферах,

беручи до уваги, що місцеве самоврядування передбачає 
певний ступінь фінансової автономії,

беручи до уваги положення статті 9 Європейської хартії міс-
цевого самоврядування, яку він ухвалив як міжнародний дого-
вір 15 жовтня 1985 року та яку вже ратифікувала переважна 
більшість держав – членів Ради Європи,

зважаючи на Резолюцію про місцеві фінанси, ухвалену на 
Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеву 
владу (Лісабон, 1996),

1 Переклад подається за матеріалами видання: Акти європейського права 
з питань регіо нальної політики та місцевого самоврядування / Заг. ред.  
В.М. Литвина. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – К.: Парламентське 
вид-во, 2010. – 792 с.
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зважаючи на Рекомендацію Rec(2004)1 Комітету міністрів 
«Про фінансове й бюджетне управління на місцевому й регіо-
нальному рівнях»,

зважаючи на такі доповіді Керівного комітету з питань міс-
цевої й регіо нальної демократій (CDLR): 

- «Місцеві фінанси в Європі» (1997);
- «Обмеження місцевого опо датку вання, фінансове вирів-

нювання й методи підрахунку загальних субсидій» 
(1998);

- «Вплив на фінансову незалежність органів місцевої й 
регіо нальної влади як результат обмежень націо нального 
державного боргу, впроваджених на європейському 
рівні» (2000);

- «Методи визначення суми потрібних видатків органів 
місцевої влади та методи оцінювання прибутку» (2001);

- «Ризик фінансових зобов’язань органів місцевої влади» 
(2002);

- «Фінансове оздоровлення органів місцевої й регіо нальної 
влади, що перебувають у скруті» (2002); 

- «Бюджетні про цедури й бюджетне управління на місце-
вому рівні» (2002),

зважаючи на Рекомендацію № 79(2000) Конгресу місцевих 
і регіо нальних влад Європи щодо фінансових ресурсів органів 
місцевої влади та їхніх повноважень, ухвалену в зв’язку з про-
веденням контролю за виконанням Європейської хартії місце-
вого самоврядування,

беручи до уваги, що місцеве опо датку вання, державні суб-
сидії й механізми фінансового вирівнювання слід адаптувати 
до потреб місцевих громад, щоб їхні органи влади могли діяти 
найефективніше за умови належної поваги до норм і кодексів 
поведінки, що застосовуються на націо нальному рівні,

беручи до уваги, що розв’язувати фінансові проблеми орга-
нів місцевої влади треба з урахуванням конкретних особливос-
тей кожної держави, які [особливості], крім іншого, є наслідком 
їхньої структури, територіальної організації, розподілу повно-
важень між різними ланками управління й традицій,

беручи до уваги, що цю Рекомендацію, спеціально підготов-
лено для органів місцевої влади, може бути також застосовано з 
відповідними суттєвими змінами й до органів самоврядування 
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регіо нального рівня та згадуючи при цьому Гельсінську підсум-
кову декларацію про регіо нальне самоврядування, ухвалену на 
Конференції міністрів держав – членів Ради Європи, відпові-
дальних за місцеве та регіо нальне врядування (Гельсінкі, 2002),

беручи до уваги, що зміни, які відбулися після її ухвалення, 
виправдовують заміну Рекомендації Rec(2000)14 Комітету 
міністрів державам-членам «Про місцеве опо датку вання, 
фінансове вирівнювання та субсидії органам місцевої влади» 
цією Рекомендацією,

рекомендує урядам держав-членів:
1) забезпечити справедливий розподіл державних фінан-

сових ресурсів між усіма ланками управління, враховуючи 
повноваження, визначені для кожної з цих ланок, та зміни в 
цих повноваженнях, а також економічні умови;

2) гарантувати органам місцевої влади систему фінансу-
вання їхніх видатків, що ґрунтується на таких принципах:

- ресурси органів місцевої влади та їхнє призначення 
мають відповідати вимозі ефективного здійснення їхніх 
повноважень;

- органи місцевої влади уповноважені в рамках націо-
нальної економічної політики нарощувати відповідні 
власні ресурси; 

- значна частина трансферів та загалом власних ресурсів 
не повинна призначатися на якісь спеціальні завдання;

- обсяг державних субсидій має бути справедливим, прозо-
рим і передбачуваним; справедливість вимагає, щоб пра-
вила призначення були загальними, недискримінацій-
ними, стабільними, а також не давали змоги по-різному 
їх тлумачити і не підлягали обговоренню в кожному кон-
кретному випадку;

- система фінансового вирівнювання має давати органам 
місцевої влади можливість забезпечувати громадян, якщо 
вони цього захочуть, порівняно високим рівнем послуг 
за умови відповідного рівня опо датку вання та зборів; ця 
система має враховувати як різницю у фінансовій спро-
можності органів місцевої влади, так і різницю в сумі 
потрібних їм видатків;

- там, де цього вимагає націо нальна економічна полі-
тика, треба вжити заходів, щоб система фінансування 
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органів місцевої влади загалом відповідала цим вимогам; 
ці заходи:

а)  мають бути пропорційними вимогам, про які 
йшлося;

b)  треба обговорювати з названими органами влади 
або їхніми представниками, а також 

с) треба впроваджувати за допомогою закону;
- спеціальні обмеження, що застосовуються до обмеженої 

кількості органів місцевої влади, потрібно скасовувати 
одразу, як тільки це стає можливим;

3) переглянути, якщо в цьому є потреба, правові й адміні-
стративні рамки місцевого опо датку вання та субсидіювання 
органів місцевої влади, сприяючи таким чином поліпшенню 
послуг та їх ефективному наданню; переглянути також пра-
вові й адміністративні рамки фінансового вирівнювання, щоб 
забезпечити справедливість і солідарність між цими органами 
влади за умови, зокрема, належної поваги Керівних принципів, 
що додаються до цієї Рекомендації;

4) залучати членів місцевих рад, зокрема зазначених у 
цій Рекомендації, до обговорення потрібних у даному регіоні 
реформ та на умовах здійснення таких реформ;

5) перекласти цю Рекомендацію державною мовою (мовами) 
і довести її до відома органів місцевої влади та об’єднань орга-
нів місцевої влади, запрошуючи їх враховувати Керівні прин-
ципи, призначені для них та викладені в частині II Додатку.

ДОДАТОК
ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ REC(2005)1

ЧАСТИНА І
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ  

ОРГАНІВ ВЛАДИ
Ці Керівні принципи призначено для центральних органів 

влади, оскільки саме вони [ці органи влади] є відповідальними 
за формування правових рамок та нагляд за діяльністю органів 
місцевої влади. У деяких федератавних державах ці обов’язки 
покладено на федеральні утворення. У такому разі Керівні 
принципи адресуються їм. Центральні органи влади повинні 
довести Керівні принципи до їхнього відома.
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1. Визначення
За змістом цієї Рекомендації:
а) з погляду можливості органу влади змінювати рівні свого 

опо датку вання ресурси можна класифікувати або як власні, або 
як трансферні.

Власні ресурси органу влади – це ті, чий рівень орган влади 
може змінювати, можливо, в заздалегідь визначених рамках. Ці 
ресурси можуть, наприклад, бути фіскальними або ні, особли-
вими чи пайовими тощо.

Трансферні ресурси органу влади – це ті, чий рівень орган 
влади не може змінювати. Вони можуть, наприклад, бути фіс-
кальними чи ні, особливими чи додатковими, пропорційними 
чи ні (субсидіями) тощо;

b) з погляду можливості органу влади вільно використо-
вувати свої прибутки, ресурси можна класифікувати або як 
цільові або як нецільові.

Цільові  ресурси  органу місцевої влади – це ті, які можуть 
бути використані з певною метою (товари, власність, служба, 
програма) і рішення щодо яких ухвалює інший, а не зацікавле-
ний орган влади.

Нецільові ресурси – це ті, які можна вільно використовувати 
за умови належної поваги законодавства до використання орга-
ном місцевої влади державних ресурсів;

с) з погляду відносин між сумою, що становить прибуток 
органу місцевої влади, й загальною сумою надходжень, що стя-
гуються на місцевому рівні, ресурси можуть бути пропорцій
ними або непропорційними.

Пропорційні ресурси органу влади – це ті, що безпосеред-
ньо визначаються сумою, стягуваною на місці. Вони можуть, 
наприклад, бути фіскальними чи ні, особливими чи ні (пайо-
вими) тощо.

Власні ресурси є, за звичай, пропорційними.
Субсидії є непропорційними фінансовими трансферами;
d) з погляду кількості органів влади, які розподіляють свої 

прибутки, ресурси можуть бути особливими або пайовими.
Особливі  ресурси  органу влади – це ті, прибутки від яких 

загалом становлять прибуток даного органу влади. Вони 
можуть, наприклад, бути фінансовими чи ні, власними ресур-
сами або фінансовими трансферами тощо.
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Пайові ресурси органу влади – це ті, які одержує даний орган 
влади на додаток до ресурсів, що їх стягує інший орган влади 
на тій самій базі;

е) інші визначення:
додаткові ресурси – це пайові власні ресурси;
додаткові податки – це фіскальні додаткові ресурси;
загальні  субсидії  – це нецільові непропорційні фінансові 

трансфери;
спеціальні  субсидії  – це цільові непропорційні фінансові 

трансфери.
Фінансова  спроможність  – це максимальні прибутки, які 

може одержувати орган влади у звичних, визначених на націо-
нальному рівні умовах. Як правило, фінансова спроможність 
залежить переважно від податкової (фіскальної) спроможності. 
Проте існують органи влади, які можуть одержувати дуже сут-
тєві нефіскальні ресурси (прибуток від власності, зокрема землі 
й будівель, економічної діяльності чи фінансових капіталовкла-
день); їхня фінансова спроможність враховує це.

Податкова  (фіскальна)  спроможність  органу влади – це 
можливість справляти податки у звичних, визначених на дер-
жавному рівні умовах. Відповідно, податкова спроможність є 
пропорційною податковій базі, а різниця в податкових базах 
призводить до різниці в податковій спроможності.

Сума необхідних видатків органу влади – це сума, що тео-
ретично потрібна органові влади, щоб виробляти або надавати 
товари чи послуги, чи попередньо визначений набір товарів 
та послуг стандартного рівня. Різниця між сумами потрібних 
видатків органів влади полягає або в різниці у витратах вироб-
ництва на одиницю продукції чи послуги, що виробляються 
чи надаються органами влади для забезпечення необхідного 
попередньо визначеного кількісного та якісного мінімуму, або 
в кількості служб, потрібних (система ефективності) для досяг-
нення такого мінімуму, або в різниці між кількістю жителів, які 
мають право на такі послуги.

Делеговані завдання – це повноваження, за які в основному 
відповідає вища ланка влади, а їхнє здійснення передає орга-
нові місцевої влади.

Позаплановий прибуток – це нерегулярний прибуток.
Податкове навантаження – це співвідношення між усіма 
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обов’язковими внесками й доданою вартістю (для підприємств) 
чи прибутком (для родин) на відповідній території.

2. Загальні принципи
1. Держави мають звертати увагу й упроваджувати в прак-

тику основні принципи, яких слід додержуватися щодо фінан-
сових ресурсів органів місцевої та, з відповідними потрібними 
змінами, щодо регіо нальної влади, як це викладено в статті 9 
Європейської хартії місцевого самоврядування.

2. Головними завданнями в розвитку внутрішньоурядових 
фінансових відносин має бути:

- забезпечення прибутків для кожної ланки управління 
відповідно до розподілу повноважень і стандартних 
фінансових потреб (вертикальний фіскальний баланс);

- досягнення справедливого розподілу між органами міс-
цевої влади (горизонтальний фіскальний баланс);

- заохочення ефективності публічного сектора.
3. Органи місцевої влади повинні в рамках націо нальної 

економічної політики мати право на достатні власні ресурси, 
якими вони можуть вільно розпоряджатися під час здійснення 
своїх повноважень та обов’язків у межах закону (фінансова 
автономія).

4. Податки (право їх стягувати, прибутки та можливість 
за потреби визначати їхній рівень у заздалегідь визначених 
рамках) мають бути передані органам місцевої влади, якщо 
ці податки не спричиняють значних горизонтальних перепа-
дів, несправедливого рівня прибутків між органами місцевої 
влади або дискримінації чи викривлень серед органів влади, 
які передають право стягувати податки вищим ланкам управ-
ління (принцип субсидіарності). Там, де право стягувати 
податки передається органам місцевої влади, вони (ці органи 
влади) повинні також мати певне право втручатися в управ-
ління цим процесом з метою поліпшення його ефективності, 
а також розпоряджатися цими прибутками (фіскальна авто-
номія). Фіскальна автономія передбачає для органів місцевої 
влади певний рівень свободи в податковій політиці, зокрема у 
визначенні рівнів опо датку вання.

5. Кожний орган місцевої влади має щонайповніше фінан-
сувати свої видатки, які він вважає потрібними, за рахунок 
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власних ресурсів (фіскальна еквівалентність на рівні місцевого 
органу влади).

6. Фіскальна еквівалентність на індивідуальному рівні 
потребує від органів місцевої влади згідно з загальними норма-
тивними рамками призначати плату за місцеві публічні послуги 
й стягувати податки з громадян і місцевого бізнесу за користу-
вання місцевою інфраструктурою (принцип податкового при-
бутку).

7. Органи місцевої влади мають підтримувати баланс у 
фінансуванні публічних служб через опо датку вання і збори від-
повідно до публічно-приватної користі, яку дають ці служби. 
Якщо орган влади має намір допомогти якійсь категорії гро-
мадян одержати доступ до публічної служби, він має не субси-
діювати цю службу, а подати фінансову допомогу відповідним 
користувачам, наскільки це можливо, в цільовій індивідуальній 
формі.

8. З метою регулювання місцевого інте ресу органи місце-
вої влади повинні мати право стягувати плату за послуги, пеню 
та відшкодування, а також видавати місцевим підприємцям 
дозволи та права на безперешкодне користування своєю влас-
ністю.

9. Коли податки розподіляються спільно з місцевими лан-
ками управління, місцева частка має бути пропорційною місце-
вим податковим зусиллям, щоб заохочувати місцевих службов-
ців зміцнювати й розвивати місцеву податкову базу (принцип 
походження, чи деривативу).

10. Якщо існують великі міжюрисдикційні розбіжності 
між фінансовою спроможністю та сумою потрібних видатків, 
центральні органи влади мають відшкодовувати фінансово 
слабшим органам місцевої влади. Такі трансфери мають бути 
нецільовими й забезпечувати всі органи місцевої влади фінан-
суванням задля надання ними середнього стандартного рівня 
публічних послуг.

11. Що стосується місцевих служб, які представляють дер-
жавний інте рес (вертикальні перепади), або служб, чия діяль-
ність потребує певного узгодження на державному рівні, цен-
тральна влада має подавати допомогу органам місцевої влади 
завдяки стандартним про цедурам і надалі підтримувати ці 
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програми завдяки спеціальним субсидіям чи загальним субси-
діям, у яких передбачено певні кошти на служби.

12. Якщо органи місцевої влади діють як уповноважені 
представники вищої ланки управління, центральний уряд має 
брати участь у фінансуванні цих програм (принцип сполучува-
ності). Повне фінансування доцільне, якщо уповноважена уря-
дова структура може контролювати керівництво програмою; 
якщо ні, до фінансування слід залучати органи місцевої влади 
з метою збереження обсягу програми й подання допомоги в 
справі визначення мети і здійснення ефективного керівництва.

3. Керівні принципи місцевого опо датку вання
а. Фіскальна децентралізація
13. Фінансова автономія органів місцевої влади передбачає, 

що вони мають достатні власні ресурси, щоб фінансувати сут-
тєву частку видатків під час здійснення своїх повноважень, як 
це визначено в конституції чи законі. Ця частка має бути досить 
великою, щоб дозволити й заохочувати достатню свободу дій і 
відповідальність органів місцевої влади в процесі визначення 
їхніх видатків протягом здійснення ними повноважень.

14. Пайові ресурси органів місцевої влади складаються пере-
важно з нецільових додаткових ресурсів та/або нецільових 
пайових пропорційних ресурсів, визначених чинним законо-
давством.

15. Отже, потрібен певний ступінь податкової децентраліза-
ції. Для його визначення можна використовувати такі параме-
три, а саме співвідношення:

- між податковими надходженнями органів місцевої влади 
й загальними податковими надходженнями держави;

- між місцевими податковими надходженнями й загаль-
ними місцевими ресурсами;

- між податковими надходженнями й субсидіями від дер-
жавних та інших публічних органів влади;

- між власними податковими надходженнями органів міс-
цевої влади і внутрішнім валовим продуктом країни;

- між максимальними й мінімальними ресурсами, які 
можуть одержати органи влади, змінюючи рівні місце-
вого опо датку вання у визначених законом межах.

16. Якщо з огляду на наведені вище параметри ступінь 
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фіскальної децентралізації виявляється низьким, то згідно з 
чинним законодавством центральні органи влади разом з міс-
цевими органами влади мають розглянути способи збільшення 
частки власних податкових надходжень органів місцевої влади 
й податкових надходжень, що надходять як трансфери без 
обов’язкового збільшення при цьому загального податкового 
навантаження.

17. Органи місцевої влади повинні мати право визначати 
рівень свого (особливого чи додаткового) опо датку вання по 
змозі в попередньо встановлених рамках. Таким чином вони 
зможуть змінювати кількість та якість своїх служб відповідно 
до місцевих потреб і побажань, а також сприяти більшій під-
звітності обраних представників.

18. Якщо органи місцевої влади можуть ухвалювати рішення 
про рівень надходжень, одержуваних за рахунок податків, вста-
новлених на державному рівні, то вони, загалом, повинні мати 
право змінювати радше рівень опо датку вання, ніж його базу. 
Зафіксовані рівні мають відображати місцевий політичний 
вибір, а податкову базу треба об’єктивно оцінити та внорму-
вати законом.

19. Свободу органів місцевої влади в податкових питаннях 
слід обмежувати, виходячи лише з міркувань справедливості 
або обмежень націо нальної економічної політики.

20. Обмеження фінансової автономії органів місцевої влади 
мають бути пропорційні поставленим завданням. Ці обме-
ження треба обговорювати з органами місцевої влади чи їхніми 
об’єднаннями, впроваджувати за законом та якнайшвидше ска-
совувати.

21. Загалом, якщо вищий орган влади ухвалює рішення, що 
звужує податкову базу органу місцевої влади, це має бути від-
шкодовано.

22. Рівні місцевого опо датку вання можуть суттєво відріз-
нятися залежно від того, який рівень послуг вибрали місцеві 
громади. Про це треба поінформувати громадськість, це також 
забезпечує підзвітність органів місцевої влади. Різницю ж у 
фінансовій спроможності та, зокрема, в місцевих податкових 
базах і сумах потрібних видатків треба розглядати в рамках 
системи вирівнювання.

23. Мінімальні умови відкритості рішень про місцеве 
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опо датку вання має бути визначено законом як стосовно цен-
тральних органів влади (опублікування інформації, на якій 
ґрунтуються такі рішення, матеріалів націо нальних обговорень, 
консультацій з органами місцевої влади чи їхніми об’єднання 
ми), так і стосовно органів місцевої влади (матеріали громад-
ських засідань, публічного чи поіменного голосування, опублі-
кування основних документів до засідань, на яких ухвалювати-
муться рішення, тощо).

b. Структура місцевого опо датку вання
24. Податкові надходження органу місцевої влади мають 

складатися з надходжень або від окремих осіб, або від влас-
ності, або від підприємств1, розташованих на території відпо-
відного органу влади.

25. Структура місцевого опо датку вання має бути такою, 
щоб забезпечувати справедливий відкритий розподіл місце-
вого податкового навантаження згідно з можливістю платни-
ків податків їх сплачувати.

26. Структура місцевого опо датку вання має забезпечувати, 
щоб загальне податкове навантаження та його співвідношення 
з рівнем послуг, надаваних людям і підприємствам, які сплачу-
ють ці податки, були ясно зрозумілими (оскільки це є переду-
мовою ефективного розподілу ресурсів відповідно до місцевих 
потреб).

27. Органи місцевої влади повинні мати право змінювати 
рівні податків, які становлять значну частину їхніх надходжень, 
для запобігання тому, щоб послуги, чиї рівні майже не відріз-
няються, не супроводжувалися значною різницею в рівнях міс-
цевих податків.

28. Місцеві податки мають бути високо прибутковими й не 
потребувати значних адміністративних і контрольних витрат.

29. Місцеве опо датку вання має бути достатньо стабільним, 
щоб забезпечити неперервність та передбачуваність функціону-
вання публічних служб, а також мати певний ступінь гнучкості, 

1  Дослідження Керівного комітету з питань місцевої й регіо нальної демо-
кратії (CDLR) свідчать, що органи місцевої й регіо нальної влади мають більшу 
фінансову автономію в країнах, де вони одержують частку надходжень від при-
буткового податку й усіх надходжень від податку на землю та будівлі.
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щоб податкові надходження можна було узгоджувати з бюджет-
ними видатками, які змінюються.

30. Місцеві податки мають бути нейтральними й не спричи-
няти жодної негативної деформації в економіці (щонайменше 
впливати на зростання та економічну структуру власності міс-
цевої громади), в демографічному становищі (не створювати 
умов для міграції) й соціальному житті (не створювати додат-
кових проблем для соціальних груп, які відчувають труднощі).

31. Центральні органи влади повинні мати право подавати 
допомогу органам місцевої влади у формуванні місцевого зако-
нодавства з опо датку вання. Створення єдиної бази даних (чи 
єдиного пункту доступу) всього місцевого опо датку вання може 
сприяти більшій відкритості.

32. Варто звернути увагу на запобігання надмірно великим 
або надмірно швидким змінам у податковій базі або в рівні 
опо датку вання, що його впроваджує вища ланка влади; на 
ризики завдань, протилежних місцевим інте ресам; на заходи, 
що обмежують стягування податку, призначеного для органів 
місцевої влади, і передбачають для цього контроль; на надмірно 
велику затримку в сплаті одержаних сум; на брак інформації 
про кількість зібраних коштів.

с. Справляння податків і перегляд
33. Слід звернути увагу на можливість реєстрації й справ-

ляння податків центральним органом влади. Основними пере-
вагами такої системи є те, що центральний орган влади сам 
випрацьовує норми, зменшується вартість реєстрації, нижчими 
є видатки на стягування й перегляд, що дає значний економіч-
ний ефект. Крім того, видатки сплачує вища ланка влади.

34. Якщо податки стягують органи місцевої влади, цен-
тральна влада має подавати їм технічну допомогу (навчання, 
доступ до інформації, інтегроване операційне програмне забез-
печення тощо) і організувати спеціальну базу даних на націо-
нальному рівні.

35. Якщо податок стягує вища ланка влади, а потім він над-
ходить як трансфер до органів місцевої влади, важливо, щоб від-
повідні кошти надходили до них протягом розумного проміжку 
часу, визначеного законом. Існування механізму, що забезпечує 
регулярні платежі, є дуже суттєвим для забезпечення контролю 
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й регулювання комунальних грошових операцій. Органи місце-
вої влади треба забезпечувати прозорою інформацією про гра-
фік надходження коштів та сплати внесків виплачуваних.

36. Бажано, щоб була єдина про цедура перегляду місцевих 
податків, заснована на націо нальному рівні (чи регіо нальному 
у федеральних державах). Якщо такої немає, бажано, щоб різні 
про цедури мали якомога більше спільного.

4. Керівні принципи фінансового вирівнювання
а. Системи вирівнювання
37.  Мета фінансового вирівнювання полягає в тому, щоб 

дати можливість органам місцевої влади забезпечувати грома-
дян, за їхнім бажанням, послугами загалом аналогічного рівня 
за умов аналогічного рівня опо датку вання.

38. Формуючи свої системи вирівнювання, центральні 
органи влади повинні враховувати той факт, що різниця в 
податковому навантаженні, яке органи влади мають накладати 
на громадян з метою досягти аналогічного рівня послуг, є, зага-
лом, результатом різниці в їхніх фінансових спроможностях, 
сумах потрібних видатків та ефективності управління.

39. Система вирівнювання має відшкодовувати, принаймні 
частково, різницю у фінансовій спроможності органів влади 
(щоб забезпечити більше ресурсів фінансово слабшим органам 
влади) та в сумі потрібних видатків (щоб забезпечити більше 
ресурсів для органів влади, які мають або додаткові повнова-
ження, або з огляду на їхнє географічне положення, демогра-
фічну ситуацію чи інші чинники, зобов’язані витрачати більше 
на здійснення своїх повноважень). Вона не повинна відшко-
довувати різницю в ефективності управління чи у витратах на 
адаптування рівня послуг до місцевих побажань.

40. Значний ступінь фінансового вирівнювання є переду-
мовою успіху фіскальної децентралізації і здорового місцевого 
самоуправління. Одночасно фінансове вирівнювання є переду-
мовою успіху політики, спрямованої на економічну стабільність 
і збалансований стабільний регіо нальний розвиток. Рішення 
про бажаний ступінь вирівнювання є значною мірою політич-
ним. В Європі немає оптимального ступеня вирівнювання. 
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Проте важливо, щоб у разі ухвалення рішення набувала чин-
ності ефективна система вирівнювання.

41. Органи місцевої влади треба забезпечувати належною 
інформацією про те, як працюють системи вирівнювання, щоб 
вони могли сприйняти систему, з якою не обізнані чи якої не 
розуміють.

42. Вирівнювання можна досягти завдяки субсидіям від 
вищої ланки влади (вертикальне вирівнювання) або перероз-
поділу місцевих податкових надходжень, зокрема якщо їх стя-
гують підрозділи центрального уряду (горизонтальне вирів-
нювання), або використовуючи обидва способи. Вертикальне 
вирівнювання загалом зменшує ризик виникнення невдо-
волення серед органів місцевої влади. Горизонтальне вирів-
нювання (здійснюється за законом відповідно до принципу 
солідарності між органами влади одного рівня) має перевагу, 
оскільки зміцнює солідарність органів місцевої влади й дає їм 
більше незалежності від центральних органів влади; слід перед-
бачити, зокрема, що, коли можливості місцевого опо датку вання 
суттєво відрізняються, важко досягти бажаного ступеня вирів-
нювання лише завдяки фінансовим трансферам від держави. 
Але рівень горизонтального перерозподілу, на який, як очі-
кується, можуть погодитись органи місцевої влади, що мають 
вищий за середній прибуток на душу населення, не повинен 
бути дуже високим, щоб не віднаджувати їх від використання 
й розвитку власної податкової бази. Обсяг ресурсів, що його 
виділяє державний бюджет на вертикальне вирівнювання, 
повинен відображати пріоритетність служб, за які відповідають 
органи місцевої влади в загальних рамках публічних видатків; 
їхню стабільність треба гарантувати чинним законом, крім того, 
вельми потрібна певна форма індексації зростання сукупних 
націо нальних бюджетних надходжень.

43. Бажаний ступінь вирівнювання різниці між сумою 
потрібних видатків та фінансовою спроможністю треба визна-
чати чітко й передбачувано.

44. У системах вирівнювання треба заздалегідь і відкрито 
визначати, які саме місцеві органи мають право одержувати 
фінансові трансфери з метою вирівнювання фінансової спро-
можності й суми потрібних видатків. Критерії такого права має 
бути викладено в законі.
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45. Хоча системи вирівнювання діють, зазвичай, на націо-
нальному рівні, можливо, варто заохочувати системи об’єднання 
чи перерозподілу деяких місцевих податків між органами місце-
вої влади, що входять до території одного міста, та, зокрема, між 
радами, розташованими в промислових, центральних і так званих 
спальних районах. Місцева система вирівнювання такого типу 
уможливлює відшкодування, щонайменше часткове, для райо-
нів, розташованих на околицях, та може бути впроваджена через 
угоду, досягнуту між відповідними радами.

46. Механізми, що використовуються для вирівнювання 
серед підвідомчих [територій], мають завжди ґрунтуватися на 
стандартизованих (а не чинних) рівнях надходжень і видатків. 
Стандартизація витрат і надходжень діє як запобіжний засіб 
проти можливих фінансових ризиків, які інакше могли б піді-
рвати відповідальність органів місцевої влади (та їхніх служ-
бовців) і призвести до розбазарювання громадських ресурсів. 
Вона також допомагає органам місцевої влади уникати мораль-
ної небезпеки, оскільки перешкоджає тим, хто одержує допо-
могу, шахраювати з критеріями розподілу.

47. Центральні органи влади мають регулярно перевіряти, 
як діють системи вирівнювання, та розглядати спільно з орга-
нами місцевої влади можливі способи поліпшення їхнього 
функціонування, спрямовані на ефективне подолання нега-
тивних наслідків нерівномірного розподілу ресурсів та суми 
потрібних видатків.

b. Вирівнювання суми потрібних видатків
48. Вирівнювання (стандартизованих) конкретних сум 

потрібних видатків можна досягти завдяки субсидіям, обґрун-
тованим відповідними об’єктивними критеріями. Навіть якщо 
ці субсидії призначено для конкретних програм, вони мають 
надавати хоча б певне обмежене право розсуду того, як вико-
ристовувати їх у рамках таких програм, а також можливість 
уникати обтяжливого нагляду та звітування.

49. Спочатку суму потрібних видатків слід оцінювати на під-
ставі критеріїв, які: 

- є об’єктивними та які органи місцевої влади не можуть 
безпосередньо контролювати;
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- не можуть безпосередньо впливати на свободу вибору 
органів місцевої влади в рамках доступних бюджетів;

- не передбачають каральних санкцій проти тих органів 
місцевої влади, які намагаються впорядкувати управ-
ління своїми службами з метою оптимізувати свою діяль-
ність, або зменшуючи витрати виробництва на одиницю 
продукції, або намагаючись (завдяки угодам про співп-
рацю чи злиття) збільшити кількість користувачів та 
вироблюваної продукції з метою одержання значної еко-
номії, та які можуть ненавмисно сприяти поведінці, що є 
протилежною завданням, пов’язаним з місцевою відпові-
дальністю та ефективністю в справі забезпечення публіч-
ними послугами;

- якнайповніше враховують демографічну, географічну, 
соціальну та економічну складові, що призводять до різ-
ниці в сумах.

50. Формули підрахунку, використовувані для оцінювання 
суми потрібних видатків, мають відповідати таким умовам:

- вага, що надається різним окремим покажчикам, має визна-
чатися на підставі об’єктивної інформації про вплив різно-
видів цих покажчиків на реальну вартість місцевих служб;

- оскільки оцінювання потреб обов’язково охоплює оцінні 
судження про вагу різних покажчиків, потрібно визна-
чати та оцінювати результати цих суджень разом з пред-
ставниками зацікавлених органів місцевої влади чи 
їхніми об’єднаннями;

- формули для оцінювання потреб (моделі) мають бути 
якомога простішими й легко зрозумілими, сприяти від-
критості та звітності, проте достатньо всебічними й 
детальними, щоб бути надійними;

- формули для оцінювання потреб мають залишатися 
настільки стабільними, наскільки це можливо, щоб 
давати органам місцевої влади можливість робити дов-
гострокові прогнози та щоб зміни справді відображали 
зміни в реальному становищі органів місцевої влади.

51. У процесі вирівнювання суми потрібних видатків треба 
якнайповніше враховувати діяльність органів місцевої влади 
та, зокрема, ті її види, які є дуже важливими чи обов’язковими. 
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Для кожної потреби вирівнювання слід розробити різні фор-
мули.

с. Вирівнювання фінансової спроможності
52. Вирівнювання (стандартизованої) фінансової спромож-

ності має на меті посилити недостатньо прибуткову базу місце-
вого уряду, що вимірюється відповідно до націо нального кри-
терію (бази); такі трансфери повинні мати форму нецільових 
загальних субсидій, якими органи місцевої влади повинні мати 
право вільно розпоряджатися.

53. Бажано, щоб оцінювання фінансової спроможності орга-
нів місцевої влади охоплювало всі джерела прибутку. Метою 
має бути всебічне оцінювання фінансової спроможності.

54. Слід звернути увагу на забезпечення того, щоб вирівню-
вання фінансової спроможності не підривало місцевого само-
врядування через заохочення органів влади на практиці нада-
вати однаковий рівень послуг чи встановлювати однаковий 
рівень податків.

55. Вирівнювання фінансової спроможності не має віднад-
жувати органи місцевої влади від поліпшення податкової бази 
і організації ефективного стягування податків. Визначаючи 
фінансову спроможність з метою вирівнювання, слід виходити 
з припущення, що всі органи місцевої влади стягують податки 
однакового рівня та є однаково ефективними у визначенні 
обсягів податків та їх стягненні, тобто органи влади не кара-
ють за додаткові зусилля й не винагороджують за недостатню 
роботу. Таке припущення треба застосовувати лише в процесі 
підрахунку фондів вирівнювання; воно не має підривати права 
органів влади змінювати чинні рівні податків. Рішення органу 
місцевої влади не повинні прямо впливати на розмір фондів 
вирівнювання, які він (цей орган) одержує чи до яких сплачує.

56. На противагу вирівнюванню суми потрібних видатків, 
де йдеться не про один місцевий податок, [фінансова спромож-
ність] кожного податку окремо не вирівнюється: треба ство-
рити відповідну фіскальну систему, яка відображала б сукуп-
ний потенціал місцевого опо датку вання. Слід створювати 
фонди вирівнювання ресурсів і призначати кошти відповідно 
до різниці між податковою спроможністю різних органів місце-
вої влади та середньою податковою спроможністю.
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Реальне фіскальне навантаження не можна використовувати 
як покажчик фінансової спроможності.

5. Субсидії органам місцевої влади
58. Субсидії надаються центральними органами влади з 

різною метою та можуть мати різну форму. Загалом їх треба 
надавати згідно з законом або рішенням, ухваленим на під-
ставі чітких критеріїв, визначених законом. Право розсуду 
уряду в справі визначення розміру й надання трансферів треба 
обмежувати з метою уникнення проблем щодо об’єктивності 
й довіри.

а. Загальні субсидії
59. Внесок вищих ланок влади до місцевих бюджетів має 

здійснюватися переважно у формі загальних субсидій.
60. Повна сума таких субсидій має:
- покривати стандартну вартість виконання делегованих 

завдань і структурний брак ресурсів органів місцевої 
влади відповідно до їхніх статутних повноважень;

- враховувати такі чинники, як демографічні зміни та еко-
номічні обставини, наприклад, економічне зростання та 
збільшення вартості, зокрема коли рівень власних ресур-
сів органів місцевої влади та їхня можливість впливати 
на ці ресурси унеможливлює узгодження зі зростаючим 
рівнем видатків, що є наслідком економічних чинників;

- зважати на варіації у вартості, які є наслідком рішень, 
ухвалених на державному рівні, зокрема на різновиди 
таких загальних чинників, як заробітна плата й вартість 
соціальної безпеки, мінімальні стандарти для місцевих 
служб та стандарти захисту довкілля, що застосовуються 
на рівні органів місцевої влади.

61. Держави мають забезпечити органам місцевої влади 
певну стабільність повної суми [субсидій], можливо, через 
закон або угоду, що передбачає підтримання економічної ста-
більності, за участю всіх ланок влади. Загальна сума не пови-
нна зазнавати частих довільних коливань під час формування 
річних державних бюджетів.

62. Критерії призначення загальних субсидій мають бути 
чітко визначені законом або щонайменше окреслені правовими 
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рамками на недискреційній основі. Це дає органам місцевої 
влади можливість заздалегідь підрахувати суму субсидій, яку 
вони одержать, та ухвалити відповідні бюджети.

63. Будь-який значний перерозподіл ресурсів між органами 
місцевої влади внаслідок суттєвої зміни критеріїв визначення 
обсягу субсидій, розподілу податків чи формул вирівнювання 
треба здійснювати поступово, протягом достатньої кількості 
років, щоб дати органам місцевої влади можливість присто-
сувати бюджети до нового рівня фінансування без надмірної 
передачі служб.

64. Органи місцевої влади не повинні мати можливості 
впливати на суму загальних субсидій, яку вони одержують, 
якщо тільки це не є одним із чітко визначених положень пев-
ної субсидії.

b. Спеціальні субсидії
65.  Спеціальні субсидії обмежують свободу політичного 

вибору органів місцевої влади, є менш ефективними, ніж 
загальні субсидії, з погляду ефективного використання ресур-
сів відповідно до обов’язків в умовах дефіциту бюджету й не 
дуже корисні як засіб вирівнювання. Тому застосування спе-
ціальних субсидій треба загалом обмежити, щоб забезпечити:

- (спільне) фінансування капіталовкладень як частини 
політики збалансованого стабільного регіо нального роз-
витку;

- фінансування на стандартному для всієї країни рівні 
тих місцевих публічних служб, чиї мінімальні стандарти 
діяльності визначаються на націо нальному рівні;

- відшкодування будь-яких видатків, пов’язаних із пробле-
мами розташування в центрі, що, відповідно, впливає на 
забезпечення певними місцевими публічними службами, 
до такого рівня, щоб не виникало питання про відшкоду-
вання за рахунок механізмів горизонтального вирівню-
вання, а також довільних угод чи статутних зобов’язань;

- фінансування певних публічних служб, чиє функціо-
нування органи місцевої влади забезпечують від імені 
держави, або відшкодування витрат органів місцевої 
влади під час здійснення повноважень, делегованих їм 
іншими ланками влади; хоча спеціальні субсидії можна 
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використовувати з цією метою, зокрема тому, що вони 
служать стимулом, загальні субсидії нерідко є більш 
ефективними; центральні органи влади мають вирішу-
вати, що ліпше, за умови належної поваги до місцевої 
автономії, зокрема становища на місці.

66. Спеціальні субсидії загалом треба надавати на підставі 
об’єктивних прозорих критеріїв, виходячи з суми потрібних 
видатків. Усі органи влади, які мають право на такі субсидії, 
треба поінформувати про можливість одержати кошти та про 
відповідні критерії, щоб вони могли подати заявки на субсидії, 
які потім можна було б порівняти на основі прозорих про цедур.

67. Якщо спеціальні субсидії залежать від фінансових вне-
сків з боку органів влади, які їх одержують, рівень цих внесків 
має бути гнучким, щоб зважати на фінансову спроможність від-
повідних органів влади. Центральні органи влади мають проа-
налізувати можливості узгодження спеціальних субсидій з цією 
спроможністю так, щоб порівнювалася фінансова діяльність, а 
не фінансові витрати органів влади і щоб найбільш знедоленим 
органам влади не відмовляли в таких субсидіях.

6. Інші фінансові ресурси
а. Збори і плата за послуги
68. Використання зборів і плати за послуги може стати зна-

чним внеском до надходжень органу місцевої влади. Але їхній 
вплив на попит і доступ до служб варто вивчити.

69. Органи місцевої влади повинні мати право вирішувати, 
яку призначати плату за послуги, надавані відповідно до стано-
вища та згідно з місцевим вибором.

70. Для найбільш знедолених груп населення центральні 
органи влади можуть встановлювати мінімальні (кількісні та 
якісні) стандарти і умови доступу до важливих служб (пільги 
й дотації).

71. За потреби і з метою забезпечення рівноправного 
доступу до послуг на націо нальному рівні центральні органи 
влади можуть впроваджувати максимальну плату за основні 
послуги й мінімальну плату за комунальні послуги.

b. Різні ресурси
72. Щодо різних ресурсів органів місцевої влади (прибуток 
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від економічної діяльності, власності, капіталовкладень, дота-
цій та спадщини), а також позик, то держави мають врахо-
вувати Керівні принципи, призначені для них та наведені в 
Рекомендації Rec(2004)1 «Про фінансове й бюджетне управ-
ління на місцевому та регіо нальному рівнях».

7. Позики
73. Органи місцевої влади повинні мати право робити 

позики для фінансування власних проектів капіталовкладень. 
Такі проекти розраховані на майбутні покоління, тому звер-
нення до позик уможливлює справедливий розподіл тягаря між 
поколіннями. Оскільки майбутні покоління не можуть висло-
витися про вибір проектів для фінансування, фінансування 
завдяки позикам прийнятне переважно для служб, де позики 
може бути відшкодовано завдяки платі, стягуваній з користу-
вачів.

74. Органам місцевої влади не слід дозволяти брати позики 
для фінансування поточних видатків, за винятком грошових 
авансів та у виняткових обставинах. Поточні видатки йдуть на 
користь існуючих поколінь, тому їх фінансування за рахунок 
позик означає, що за них розплачуватимуться майбутні поко-
ління. Крім того, фінансування поточних видатків за рахунок 
позик зменшує відповідальність обраних представників за 
фінансові наслідки їхніх рішень.

75. Доступ органів місцевої влади до позик може бути обме-
жено рамками націо нальної економічної політики з метою 
зменшення ризику неповернення платежів і запобігання ухва-
ленню рішень, що сприятимуть накладенню непомірного 
фінансового тягаря на майбутні покоління. Будь-які подібні 
обмеження мають бути справедливими й пропорційними до 
обмежень, про які йдеться; їх треба заздалегідь обговорити з 
органами місцевої влади чи їхніми представниками й скасу-
вати, щойно це стане можливим з огляду на макроекономічне 
становище.

76. З метою підвищення підзвітності осіб, які ухвалю-
ють рішення, органи місцевої влади мають звітувати про свої 
рішення щодо позик. Центральні органи влади не можуть 
виступати гарантом позик органів місцевої влади за винятком 
особливих обставин.
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ЧАСТИНА II
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

1. Загальні принципи
1. Найважливіші рішення, пов’язані, наприклад, із визна-

ченням рівнів опо датку вання, платою користувачів за надані 
послуги й позиками, має ухвалювати обраний дорадчий орган 
(рада чи збори) на пленарному засіданні; таке рішення не може 
бути делеговано виконавчій владі або комітетові чи іншому 
органові, що є підзвітним обраному дорадчому органу.

2. Обговорення фінансових і бюджетних питань, а також 
ухвалення відповідних рішень має відбуватися на засіданнях 
обраного дорадчого органу, відкритих для громадськості.

3. Наслідки рішень органу місцевої влади про джерела над-
ходжень треба оприлюднювати. Бюджетні документи мають 
містити легкозрозумілі огляди з цього питання.

4. У сферах, де органи місцевої влади наділено дискрецій-
ними повноваженнями, найважливіші фінансові питання треба 
розглядати в комплексі й регулярно ухвалювати рішення. 
Загалом рішення про надходження та рішення про видатки 
треба ухвалювати в комплексі під час ухвалення чи перегляду 
бюджету.

5. Об’єднання органів місцевої влади можуть брати активну 
участь у знаходженні рішень, що встановлюють рівновагу між 
різними носіями влади в процесі формування націо нальної 
економічної політики; це справедливо також, коли йдеться 
про допомогу органам місцевої влади, наприклад, у виробленні 
податкового законодавства.

6. Органи місцевої влади мають застосовувати інформаційні 
технології для поліпшення ефективності управління (збирання 
і оброблення інформації, підготовка рішень, нагляд за їхнім 
виконанням). Перевагу слід надавати відкритим, динамічним 
системам, що працюють у реальному часі і, де це можливо, є 
поєднуваними з іншими системами органу влади та централь-
ними системами або системою, створеною на основі горизон-
тальної співпраці. Треба нарощувати можливості здійснення 
платежів на відстані за допомогою електронних засобів.

7. Органи місцевої влади мають забезпечувати персонал різ-
ними формами навчання, в якому він може мати потребу (з 
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правових, фінансових, фіскальних, організаційних та інших 
питань), і регулярно поновлювати їхні основні технічні навички.

8. Органи місцевої влади мають створити системи для зао-
хочення професіоналізму і етичних засад у персоналу, який 
має справу з фінансами й, зокрема, фіскальними питаннями. 
їм пропонується звернути увагу на найліпшу практику, добре 
сформульовану Керівним комітетом з питань місцевої і регіо-
нальної демократії (CDLR) у Підручнику з питань публічної 
етики на місцевому рівні, схваленому на Конференції з етичних 
стандартів у публічному секторі (Ноордвійкерхут, 2004).

2. Місцеве опо датку вання
9. Основними принципами, які визначають місцеве опо-

датку вання, мають бути справедливість (опо датку вання має 
бути пропорційним до можливостей кожного платника подат-
ків їх сплачувати) та ефективність (висока прибутковість і 
низькі витрати на стягнення податків).

10. Визначення рівня місцевих податків органами місцевої 
влади має бути якомога більш відкритим, а рішення – повністю 
зрозумілим і для громадськості. Заходи, що забезпечувати-
муть прозорість фіскальних рішень, мають охоплювати опри-
люднення (на папері та в електронному вигляді), розсилку і, 
можливо, поширення всіх проектів фіскальних рішень, а також 
матеріалів, потрібних для розуміння всіх документів і рішень, 
що ухвалюються.

11. Органи місцевої влади можуть змінювати рівень опо-
датку вання лише з метою пристосування рівня послуг до міс-
цевих потреб і побажань.

12. Органи місцевої влади мають уникати встановлення над-
мірної кількості податків, оскільки це неминуче призведе до 
зростання управлінського апарату й може збільшити вартість 
стягнення податків, коло підстав для оскарження тощо.

13. Не нехтуючи спонукальною метою місцевого опо датку-
вання, не слід перешкоджати діяльності, що перебуває в рамках 
закону. Будь-яка спонука має виходити з принципу рівноправ-
ності громадян перед законом. Тоді визначення податкової бази, 
рівня опо датку вання й пільг має відповідати поставленій меті.

14. Треба уникати недоречних змін у правових рамках місце-
вого опо датку вання, які можуть призвести до надмірних втрат 
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з боку учасників економічної діяльності або домашніх госпо-
дарств.

15. Органи місцевої влади мають забезпечувати громад-
ськість інформацією й поясненнями щодо будь-якого податку, 
зокрема податку, що його стягує вища ланка влади. Якщо 
йдеться про особливі податки, то розроблення відповідної 
регламентуючої документації й донесення її до громадськості 
є справою рад.

16. Органи місцевої влади мають забезпечувати громад-
ськість усебічною, зрозумілою інформацією про те, як орган 
влади використовує податкові надходження.

17. Засоби інформування громадськості про місцеве опо-
датку вання мають враховувати конкретні місцеві особливості: 
це можуть бути електронні публікації, плакати, листи, теле-
фонна служба тощо. Корисними можуть виявитися і попередні 
консультації, а також публічні збори після того, як рада ухва-
лила нормативні документи.

18. Якщо йдеться про особливі податки, органи влади мають 
звернути особливу увагу:

- на забезпечення як простоти, так і справедливості струк-
тури податків;

- на якість підготовки відповідної нормативної документа-
ції, зокрема в малих радах;

- на механізми ухиляння від податків та шахрайства, які 
можуть бути наслідком недосконалості місцевої норма-
тивної бази.

19. Інформацію про податкову базу треба регулярно онов-
лювати; вона має ґрунтуватися на чинниках, що не призводять 
до суперечок. З метою одержання потрібної інформації (полі-
ція, реєстр народжуваності, одружень, смертей тощо) потрібно 
налагоджувати співробітництво між відділами органу місцевої 
влади. Співробітництво з вищими ланками влади може дати 
органам місцевої влади можливість одержувати інформацію, 
потрібну їм для визначення податкової бази.

20. Основна частина місцевого опо датку вання має спира-
тися на відносно стабільну податкову базу.

21. Реєстрація і збір місцевих податків відразу на початку 
фінансового року дає раді можливість мати у своєму розпоряд-
женні фінансові ресурси одразу і таким чином поліпшує рух 
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платежів. Потрібно вжити заходів уникнення затримок, які 
можуть призвести до коригувань і змусити платників податків 
сплачувати протягом одного року податок, розрахований на кілька 
років. Треба створити систему нагляду за стягуванням несплаче-
них податків, яка, по-перше, дасть можливість захистити інте реси 
громади, а по-друге, враховувати соціальне становище.

22. Місцеві податки не повинні створювати для платників 
податків жодної напруженості й формальності, щоб платники 
через незалежні від них причини цих податків не платили. 
Місцеве опо датку вання не має ґрунтуватися на попередній 
сплаті податків платниками.

23. Документи про сплату податків мають давати платникам 
податків можливість перевірити точність інформації, на під-
ставі якої визначається сума сплачуваних податків: податкова 
база, рівень, усі пільги тощо. Також потрібно чітко інформувати 
про про цедуру подання скарги й про цедуру одержання дозволу 
на пільгові терміни сплати податку, якщо його сума велика.

24. Бажано, щоб судовий процес було скорочено до мінімуму, 
якщо йдеться про відстрочки, пов’язані з судовою про цедурою й 
невизначеністю довкола цих про цедур. Отже, рекомендується зро-
бити все можливе для обмеження такої практики: закони й норми 
мають бути однозначними й містити обмежену кількість пільг і 
спеціальних правових питань, правом розсуду щодо яких наділено 
суди; інформація має бути у вільному доступі; соціальні обста-
вини, які дають право на пільгові строки сплати податків, слід 
чітко визначити і та ін. У податкових документах має бути визна-
чено остаточний термін подання скарги, відповідна про цедура й 
часові обмеження для ухвалення рішення, а також можливість 
його оскарження. Бюджетні міркування, де це доречно, слід від-
кидати, щоб урахувати тенденції в судочинстві.

25. Органи місцевої влади мають регулярно здійснювати 
аудити кожного податку, який стягує сам орган влади. У про-
цесі аудиту потрібно:

- порівняти вартість збору (та зміни в цій вартості) з при-
бутком від податку;

- визначити, наприклад, чи всіх платників податків вне-
сено до реєстру та чи всі вони сплатили податок;

- оцінити позитивне й негативне значення податків, що 
мають таку саму мету.
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3. Збори і плата за послуги
26. Як правило, збори не мають перевищувати вартість 

послуг, а орган місцевої влади не повинен шукати способів 
штучного підвищення прибутку за рахунок надання публічних 
послуг.

27. Чинні збори не мають суттєво зменшувати попит, 
зокрема на важливі публічні служби.

28. Вибір між фінансуванням завдяки зборам (платять 
користувачі) та фінансуванням за рахунок податків (платять 
платники податків) складний; органи влади мають ухвалювати 
рішення, належно враховуючи конкретні особливості. Рішення 
ухвалюється для кожної служби окремо, виходячи з міркувань 
справедливості й рівноправності.

29. Органи місцевої влади мають упевнитися, що доступ до 
важливих служб відкритий для найбільш знедолених верств 
населення.

4. Інші ресурси
30. Органи місцевої влади мають враховувати Керівні прин-

ципи щодо інших ресурсів (позики, прибутку від економічної 
діяльності, власності, капіталовкладень, дотацій та спадщини), 
запропоновані їм у Рекомендації Комітету міністрів Rec(2004)1 
«Про фінансове й бюджетне управління на місцевому й регіо-
нальному рівнях».

31. Позапланові надходження можна використовувати лише 
для фінансування видатків на капіталовкладення й повернення 
боргів.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 
REC(2011)11 ПРО ВИДІЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ 

ОРГАНАМИ ВЛАДИ ВИЩОГО РІВНЯ НА ВИКОНАННЯ 
НОВИХ ФУНКЦІЙ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ1

(прийнята 12 жовтня 2011 року  
на 1123-му засіданні заступників міністрів)

Recommendation Rec(2011)11 of the Committee of Ministers  
to Member States on the Funding by Higher-Level Authorities  

of New Competences for Local Authorities
(adopted by the Committee of Ministers on 12 October 2011  

at the 1123rd meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту 
Ради Європи,

Зважаючи на те, що завданням Ради Європи є досягнення 
єдності між своїми членами з метою захисту та реалізації ідеа-
лів та принципів, які є їх спільним спадком та сприяння їх еко-
номічному та соціальному прогресу;

посилаючись на частину 2 статті 9 Європейської хартії міс-
цевого самоврядування (ETS № 122), згідно з якою «обсяг 
фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відпові-
дає повноваженням, передбаченим конституцією або законом»;

посилаючись на частину 6 статті 4 Європейської хартії міс-
цевого самоврядування, згідно з якою «у процесі планування 
і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо сто-
суються органів місцевого самоврядування, з останніми мають 
проводитися консультації, у міру можливості своєчасно і 
належним чином», а також на частину 6 статті 9, згідно з якою 
«з органами місцевого самоврядування повинні належним 

1 Коли було прийнято цю Рекомендацію, відповідно до статті 10.2.с 
Регламенту роботи заступників міністрів, представник Швейцарії залишив за 
своїм урядом право вирішувати, дотримуватися її чи ні.
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чином проводитися консультації про порядок передачі їм пере-
розподілених ресурсів»; 

зважаючи, що за загальноприйнятим принципом звітності у 
багаторівневому державному фінансуванні, фінансові наслідки 
мають бути понесені на тому самому управлінському рівні, що 
й той, що виносить рішення про витрати;

враховуючи, що досвід кількох країн-членів з надання ком-
пенсації та консультації місцевим урядам сприяє звітності на 
всіх рівнях, результатом чого є покращання законодавства та 
удосконалення впровадження;

зважаючи, що державна політика щодо компенсації часто 
містить багато детальних настанов, проте завданням даної 
Рекомендації є лише найбільш центральні питання, які базу-
ються на кращому досвіді держав – членів Ради Європи,

Рекомендує урядам держав-членів:
А. Діяти відповідно до таких положень:
1. Компенсація нових повноважень
і. Коли органи влади вищого рівня приймають рішення, яке 

передбачає чи може призвести до додаткових чистих витрат міс-
цевих органів влади, органи влади вищого рівня мають надати 
компенсацію місцевим органам влади. У даній Рекомендації 
такі випадки називаються новими повноваженнями.

іі. Коли стандарти, встановлені наднаціо нальними струк-
турами, такими як Європейський Союз та Європейська еконо-
мічна зона, чи обов’язки, які виникають у зв’язку із міжнарод-
ними угодами та договорами, призводять до виникнення нових 
повноважень, які спричиняють додаткові чисті витрати з боку 
місцевих урядів, і такі стандарти не є настільки загальними, що 
на них розповсюджується позбавлення, зазначене у параграфі 
4.іі, питання щодо компенсації не є абсолютно чітким. Однак, 
компенсація місцевим органам влади має бути надана органами 
влади вищого рівня, що беруть участь чи є представленими у 
структурі або у переговорах.

ііі. Коли нові повноваження запроваджуються на прохання 
місцевого уряду, такі повноваження мають фінансуватися з 
місцевих ресурсів, однак деяке розділення чистих витрат може 
бути виправдане. 

iv. Коли чисті витрати місцевих урядів зменшуються в 
результаті рішень, прийнятих на вищому рівні, згідно із 
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принципом звітності, кошти, що були збережені на місцевому 
рівні завдяки таким рішенням, передаються органові влади 
вищого рівня.

v. Слід уникати компенсації лише за обмежену кількість 
років у випадку впровадження нової функції, яку місцеві 
органи влади не можуть легко зупинити, в разі припинення 
надходження компенсації.

2. Поправки на переоцінку або недооцінку витрат
Наступні перевірки можуть виявити, що чисті витрати 

відрізняються від початкового розрахунку витрат. Загалом, 
результатом цього може стати коригування компенсації, 
однак, в адміністративних цілях необхідно ввести правило, що 
обмежує кількість випадків, у яких може бути повторно від-
крите питання щодо компенсації. 

3. Компенсація за передачу повноважень
і. Збільшення суми чистих місцевих витрат, пов’язаних з 

передачею повноважень від місцевих органів влади вищого 
рівня, що не вплине на рівень послуг, які надаються користу-
вачеві, має бути відшкодовано. Компенсація має базуватися на 
розрахункових показниках прогнозованої чистої собівартості 
нових повноважень. Вартість передачі персоналу, включаючи 
очікувану заробітну плату та умови працевлаштування, також 
мають бути враховані. Вартість зобов’язань щодо визнаних пен-
сійних прав переданого персоналу також має бути внесена до 
суми відшкодування. 

іі. Право власності на будівлі, землю та інші ресурси, необ-
хідні для подальшого надання послуг, має бути передано від-
повідним місцевим органам влади. Борги, пов’язані з майном, 
за умови, що вони виникли внаслідок витрат на придбання та/
або вдосконалення, також можуть бути передані, але в такому 
випадку, вартість погашення боргу також має бути відшкодо-
вана.

4. Відсутність компенсації у зв’язку із загальним управлінням 
і. Компенсація не обов’язкова у випадку, коли органи влади 

вищого рівня скорочують дотації, максимальні місцеві подат-
кові ставки або частки доходу від розподілу податкових над-
ходжень, щоб скоротити витрати місцевих органів влади з при-
чин, пов’язаних з макроекономічною політикою. Але в таких 
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випадках органи влади вищого рівня мають оприлюднити, з 
якою метою скорочуються місцеві витрати.

іі. Не передбачається компенсації за зміни місцевих чистих 
витрат через зміни у загальних стандартах із подібними наслід-
ками для приватного сектору та місцевих органів влади, напри-
клад, загальне опо датку вання або трудове законодавство, окрім 
випадків, коли такі зміни мають диспропорційний вплив на 
місцеві ограни влади.

ііі. Не передбачається компенсації за зміни у розподіленні 
грантів між окремими місцевими органами влади, якщо сума, 
яка надається місцевому уряду, як єдиному цілому, залиша-
ється незмінною.

5. Формалізація правил стосовно компенсації
Правила стосовно компенсації місцевим органам влади 

мають бути сформульовані таким чином, щоб органи влади 
вищого рівня дотримувалися наявних положень та відповідно 
надавали місцевим органам влади компенсацію за місцеві чисті 
витрати на нові повноваження.

6. Методи компенсації
і. Компенсацію може бути надано у формі змін інших повно-

важень із протилежним, нейтралізуючим впливом на місцеві 
чисті витрати.

іі. Немає потреби у компенсації за послуги, що зазвичай 
фінансуються платнею користувачів.

ііі. У всіх випадках послуг, які фінансуються з податків, 
надання компенсації має бути у формі грантів або заходів з роз-
поділу податків.

іv. Слід уникати компенсацій шляхом дозволу місцевим 
урядам запроваджувати нові місцеві податки або підвищувати 
існуючі місцеві податки. У випадку передачі повноважень, 
компенсацію може бути здійснено шляхом передачі права на 
збір податків, що раніше здійснювався органами влади вищого 
рівня. 

7. Переважна компенсація у вигляді загальних грантів
і. Компенсацію бажано надавати у формі загальних грантів.
іі. Використання асигнованих грантів у цілях компенсації, 

як і у будь-яких інших цілях, має бути обмеженим. Асигновані 
гранти, однак, можуть бути використані за наступних обставин:

a. нові місцеві повноваження є відносно витратними, або
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b. чисті витрати дуже нерівно розподіляються між місце-
вими органами влади, або

c. відсутні об’єктивні показники, що достатньою мірою від-
повідають розподілу витрат, або

d. стоїть завдання покрити витрати, що виникають у зв’язку 
із партнерськими угодами з іншими націо нальними або міжна-
родними органами влади. 

ііі. При використанні асигнованих грантів, за можливості, 
чіткою умовою має бути їх переведення у загальні гранти після 
визначеного періоду.

8. Дія прецеденту
Первинні підрахунки чистих витрат від нових повноважень 

можуть бути невідповідними у зв’язку із певними рішенням 
судів, комісій з розгляду скарг чи інших незалежних органів, 
що встановлюють прецедент. У таких випадках, ограни влади 
вищого рівня мають розглянути необхідність компенсації.

9. Наради на рівні місцевих урядів
і. Наради на місцевому рівні мають відбуватися щодо всіх 

питань стосовно розподілення та розміру компенсації за нові 
повноваження.

іі. Нараду слід провести якомога раніше на стадії розробки 
проекту нового повноваження, та місцевому урядові необхідно 
надати достатньо часу для повноцінного підрахунку можливих 
чистих витрат.

ііі. Будь-яка пропозиція, що вноситься у парламент стосовно 
нових повноважень місцевих органів влади, має містити інфор-
мацію про нараду, яка відбулася із місцевим урядом.

B. Перекласти дані Рекомендації на їх офіційну мову(-и) та 
поширити серед місцевих органів влади та їх асоціацій.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 362(2014)  

ПРО АДЕКВАТНІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ  
ДЛЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

(15 жовтня 2014 року)

Recommendation 362(2014) of the Congress of Local  
and Regional Authorities on Adequate Financial Resources  

for Local Authorities 
(15 October 2014)

1. Стаття 9 Європейської хартії місцевого самоврядування 
захищає право місцевих органів влади на власні адекватні та 
пропорційні фінансові ресурси у межах націо нальної економіч-
ної політики.

2. Проте останні моніторингові візити Конгресу у рамках 
застосування Європейської хартії місцевого самоврядування 
виявили серйозні проблеми у деяких державах-членах стосовно 
фінансових ресурсів місцевих органів влади, які не обмежені з 
огляду на фінансову кризу.

3. Конгрес отримує також дедалі більшу кількість скарг від 
націо нальних асоціацій місцевих органів влади, що стосуються 
обмежень фінансової автономії і ресурсів на місцевому рівні.

4. Огляд, проведений Групою незалежних експертів з питань 
Європейської хартії місцевого самоврядування у 2013 році, 
виявив, що у ряді держав-членів державні надходження міс-
цевих органів влади є настільки низькими, що вони не здатні 
фінансувати свої мандатні завдання і функції, припускаючи, що 
відповідні націо нальні органи не дотримуються зобов’язань, які 
вони на себе взяли з ратифікацією статті 9 Хартії.

5. Конгрес усвідомлює, що Комітет міністрів у своїй відпо-
віді1 на Рекомендацію Конгресу 79(2000) поділяє його думку 

1 CM/Cong(2001)Rec79final.
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щодо необхідності віднайдення належного балансу між делегу-
ванням повноважень місцевим органам влади та фінансовими 
ресурсами, які є у розпорядженні для цих органів, завдяки 
грантам або опо датку ванню.

6. Конгрес відзначає, що:
a. держави-члени, які є Сторонами Європейської хартії 

місцевого самоврядування, зобов’язалися забезпечувати 
місцеві органи влади фінансовими ресурсами, що є адек-
ватними та відповідають повноваженням, якими вони 
наділені; ці фінансові ресурси мають надходити частково 
від місцевих податків і зборів, розмір яких вони мають 
повноваження встановлювати у межах закону;

b. місцеві органи влади мають бути поінформовані відпо-
відним чином про порядок виділення їм перерозподіле-
них ресурсів;

c. юридичні повноваження та обов’язок виконувати певні 
функції не мають значення, якщо місцеві та регіо нальні 
органи влади позбавлені фінансових ресурсів для їх 
виконання;

d. держави-члени мають значну свободу для пошуку шля-
хів забезпечення адекватних ресурсів для місцевих орга-
нів влади; грантів від центральних органів влади; частки 
від податків центральних органів влади; плати і зборів за 
публічні послуги; місцевих податків, з-поміж іншого;

e. більшість держав-членів теоретично не встановлює обме-
жень щодо того, яким чином місцеві органи влади витра-
чають свої фінансові ресурси, але на практиці більшість 
місцевих надходжень витрачається на їхні власні і деле-
говані «мандатні завдання» і функції, при цьому замала 
частка цих ресурсів залишається на пріоритетні потреби, 
визначені самими місцевими органами влади.

7. Конгрес занепокоєний тим, що:
a. у багатьох державах-членах місцеві і регіо нальні органи 

влади досі не мають повноваження визначати розмір міс-
цевих податків або витрат у межах свого статуту;

b. фінансові ресурси для виконання мандатних завдань і 
функцій місцевих органів влади у деяких державах-чле-
нах, які виділяються їм націо нальними і регіо нальними 
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органами влади, є недостатніми для виконання ними 
зазначених функцій і завдань;

c. у деяких країнах існує тенденція до повернення до пер-
винної централізації завдань і фінансів з метою забез-
печення заходів жорсткої економії та програм раціона-
лізації, завдяки чому переміщується процес прийняття 
рішень з найближчого до громадян рівня;

d. досі існують держави-члени, які передають певні повно-
важення на місцевий і регіо нальний рівень без пропо-
рційної їм передачі ресурсів.

8. Беручи до уваги:
a. Рекомендацію Конгресу 79(2000) «Фінансові ресурси 

місцевих органів влади та їх обов’язки: тест на субсиді-
арність» та відповідь депутатів від 14 березня 2001 року, 
у якій зазначається, що «Комітет міністрів поділяє думку 
Конгресу про те, що необхідно знайти належний баланс 
між впровадженням децентралізації повноважень та 
фінансовими ресурсами місцевих органів влади»;

b. Рекомендацію Комітету міністрів Rec(2005)1 про фінан-
сові джерела органів місцевих і регіо нальних влади, яка 
містить настанови для центральних органів влади, а 
також підкреслює той факт, що місцеве самоврядування 
передбачає певний ступінь фінансової автономії;

c. Рекомендацію Конгресу 340(2013) про відповідь місце-
вих і регіо нальних органів влади на виклики економічної 
кризи;

d. Київську декларацію та Київські настанови, ухвалені 
міністрами, відповідальними за місцеве і регіо нальне 
управління на своїй Конференції у Києві (Україна) у 
2011 році, закликаючи до спільних дій націо нальних уря-
дів та місцевих і регіо нальних органів влади у боротьбі з 
економічною кризою;

e. Резолюцію Парламентської асамблеї 1886(2012) про 
вплив економічної кризи на місцеві і регіо нальні органи 
влади в Європі та Резолюцію 1884(2012) про заходи жор-
сткої економії;

f. Огляд «поточних питань», проведений Конгресом у 
ході його моніторингової діяльності, поданий Головою 
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Конгресу на розгляд Комітету міністрів 13 грудня 2013 
року;

9. Відтак Конгрес просить Комітет міністрів запросити дер-
жави-члени:

a. забезпечити, щоб:
i. прийняття рішень на націо нальному та/або регіо-

нальному рівні стосовно виділення фінансових ресурсів 
на місцевий рівень здійснювалося у публічний і прозо-
рий спосіб;

ii. баланс між мандатними завданнями і функціями та 
ресурсами, доступними для місцевих органів влади, регу-
лярно переглядався і обговорювався між залученими до 
цього органами різних рівнів управління;

iii. було запроваджено ефективні механізми консульта-
цій для забезпечення врахування інте ресів і потреб місце-
вих органів влади при плануванні бюджету;

b. надати місцевим органам влади в рамках націо нальної 
економічної політики:

i. адекватні фінанси для виконання мандатних завдань 
і функцій;

ii. повноваження отримувати власні надходження для 
виконання своїх обов’язків з огляду на витрати;

iii. свободу у прийнятті рішень щодо пріоритетів у 
витратах;

10. Конгрес просить Комітет міністрів:
a. запросити ті держави-члени, які цього не зробили, роз-

глянути можливість ратифікації статті 9.5 Європейської 
хартії місцевого самоврядування, яка передбачає захист 
слабших у фінансовому відношенні місцевих органів 
влади через застосування заходів фінансового вирівню-
вання для надання можливості місцевим органам влади 
забезпечувати необхідний рівень надання публічних 
послуг;

b. включати до свого політичного діалогу з Конгресом щодо 
ситуації з місцевою і регіо нальною демократією в Європі 
питання адекватних фінансових ресурсів для місцевих 
органів влади принаймні один раз упродовж дії кожного 
мандату Конгресу (кожні чотири роки).
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 
№ R(85)1 ПРО ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

(прийнята 22 січня 1985 року  
на 379-му засіданні заступників міністрів)

Recommendation No. R(85)1 of the Committee of Ministers  
to Member States on Balanced Regional Development
(adopted by the Committee of Ministers on 22 January 1985  

at the 379th meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, відповідно до статті 15.b Статуту Ради 
Європи,

керуючись Рекомендацією № R(84)2 державам – членам 
Ради Європи стосовно Європейської хартії з економічного 
освоєння території, підготовленої і прийнятої на Європейській 
конференції міністрів, відповідальних за землеустрій, одним із 
основних завдань якої є досягнення збалансованого соціально-
економічного розвитку регіонів;

враховуючи першочерговість проблем, пов’язаних з нерівно-
мірним розвитком регіонів Європи, відзначених другим серед-
ньостроковим планом міжурядової діяльності Ради Європи;

беручи до уваги Декларацію, прийняту Комітетом міні-
стрів у жовтні 1980 р. про збалансований розвиток в Європі 
та визнаючи, що відповідно до звернення, направленого у 
зв’язку з цим керівним комітетам, розбіжні тенденції розвитку 
Європейського Співтовариства становлять собою «перешкоду 
і загрозу досягненню мети, закладеної Радою Європи у своєму 
Статуті»;

керуючись Рекомендацією 821(1977) Парламентської асамб-
леї, яка ще раз підкреслила, що тільки більш тісна співпраця 
й справжня солідарність між країнами Північної та Південної 
Європи зможуть просунути вперед процес об’єднання європей-
ських країн;
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спираючись на Резолюції 100(1978) та 108(1979) постійно 
діючої Конференції місцевих і регіо нальних органів влади 
Європи, в яких визначені основні напрямки європейської регіо-
нальної політики, орієнтованої на збалансований розвиток усіх 
частин європейського простору;

ґрунтуючись на тому, що зменшення регіо нального дисба-
лансу в Європі безпосередньо сприяє процесу європейської 
інтеграції;

враховуючи той факт, що за останні роки розрив між цен-
тральними та периферійними регіонами збільшився, і що до 
регіонів, традиційно поставлених в несприятливі умови, дода-
лися регіони із застарілою промисловістю;

вважаючи, що держави – члени Ради Європи мають спільну 
політичну зацікавленість у скороченні регіо нального дисба-
лансу,

Рекомендує урядам держав – членів Ради Європи:
1. виробити політику економічного освоєння території та 

регіо нального розвитку, спрямовану на збалансований розви-
ток регіонів і включити її з урахуванням європейського контек-
сту в програми регіо нального та націо нального рівня;

2. брати до уваги при складанні планів або програм розви-
тку та галузевих планів, а також при прийнятті політичного 
рішення, внутрішні та міжрегіо нальні розбіжності та регіо-
нальний дисбаланс в Європі та передбачити спеціальні заходи 
для їх подолання та заходи, що перешкоджають погіршенню 
ситуації;

3. розглядати концепцію збалансованого регіо нального роз-
витку в якості основного завдання своєї короткострокової, 
середньострокової або довгострокової економічної, соціаль-
ної, культурної та екологічної політики з урахуванням специ-
фіки кожного регіону і шуканої рівноваги між міськими та сіль-
ськими цінностями;

4. у зв’язку з цим, підтримувати розвиток несприятливих 
регіонів шляхом виявлення їх внутрішніх можливостей. З цією 
метою:

- орієнтувати сільськогосподарський потенціал у сфери, де 
існує реальний попит, або сектори, що мають хороші пер-
спективи на майбутнє, наприклад, у харчову промисловість 
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на базі сільськогосподарської продукції, біологічну промис-
ловість і аквакультуру;

- приділяти особливу увагу малим і середнім підприєм-
ствам, які в останні роки продемонстрували динаміч-
ність, що створює потенціал для економічного стрибка в 
цих регіонах;

- при проведенні своєї галузевої політики орієнтувати на 
відновлювані джерела енергії та розумне використання 
традиційних видів енергії;

- зробити процеси нововведення і наукового пошуку 
доступними для вищеназваних регіонів через децен-
тралізацію навчальних та наукових установ і створення 
спеціа лізованих центрів у регіонах, готових до їх розмі-
щення; через налагодження співпраці між промисловістю 
і навчальними та науковими центрами; через підтримку і 
поширення нових технологій, зокрема, призначених для 
малих і середніх підприємств;

- надавати переважну підтримку затребуваним у цих регіо-
нах спеціальностям при професійному навчанні;

- створювати сприятливі умови для мобілізації та направ-
лення регіо нальних заощаджень в інвестиції в тих же 
регіонах;

- розробити спеціальні програми інтегрованого розвитку, 
які одночасно вводять в дію вагу соціально-економічних 
ресурсів з урахуванням природної і екологічної рівноваги 
та історичної спадщини регіону;

- вжити відповідних заходів щодо підтримки фермерів гір-
ських районів, які дозволяють оцінити їх роботу по збе-
реженню свого природного та культурного середовища;

5. продовжувати й удосконалювати традиційні напрямки 
політики, орієнтовані на підтримку рівноваги в регіоні, роз-
виваючи міжрегіо нальне співробітництво за допомогою пере-
розподілу ресурсів, закликаючи прихильників і переконуючи 
супротивників;

6. створити і, за можливості, модернізувати соціально-еко-
номічні і культурні структури та інструменти в усіх регіонах, а 
також інфраструктуру, необхідну для успішного розвитку еко-
номічної діяльності;
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7. розвивати мережу комунікацій на всіх рівнях: регіо -
нальному, націо нальному та міжнародному для подолання ізо-
льованості периферичних регіонів і забезпечення економічної 
й адміністративної деконцентрації;

8. звести до мінімуму негативний вплив основних ліній 
комунікації, що полягає в неконтрольованій концентрації 
економічної діяльності уздовж таких шляхів, дотримуючись 
розумної політики використання землі, продуманого розподілу 
ділової активності;

9. розробити ефективну систему сполучення для кожного 
регіону з урахуванням можливостей, що надаються новими 
методами комунікації та поширення інформації;

10. у контексті регіо нальної політики сприяти транскор-
донному співробітництву, спрямованому на соціально-еко-
номічний, культурний та екологічний розвиток, або шляхом 
прий няття постанов, запропонованих Конвенцією про транс-
кордонне співробітництво між територіальними громадами 
або органами влади від 21 травня 1980 року, або через націо-
нальне законодавство для держав, які ще не ратифікували цю 
Конвенцію;

11. підтримувати в рамках Ради Європи та інших міжна-
родних організацій обмін інформацією та досвідом щодо регіо-
нальної політики, яка проводиться державами-членами;

12. повністю використовувати можливості з фінансування 
проектів розвитку, які надаються такими установами, як Фонд 
відновлення Ради Європи;

13. приділяти особливу увагу роботам, спрямованим на 
створення європейської схеми економічного розвитку терито-
рії, яка повинна полегшити втілення принципів Європейської 
хартії з економічного освоєння території і яка знаходиться 
на стадії вивчення в Раді Європи і в країнах Європейського 
Співтовариства;

14. розробити механізми, необхідні для проведення аналізу 
на регіо нальному рівні, зокрема, механізм збору соціально- 
економічних, екологічних та культурних даних, і, у зв’язку з 
цим, приділити особливу увагу тематичній картографії, регіо-
нальній статистиці і регіо нальним звітам та сприяти розвитку 
європейського співробітництва в цих областях.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 
№ R(89)15 ПРО РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬ: ОСНОВА ТА МЕЖІ НАШОГО РОЗВИТКУ

(прийнята 18 січня 1989 року  
на 423-му засіданні заступників міністрів)

Recommendation No. R(89)15 of the Committee of Ministers  
to Member States on Rational Use of Land: Basis  

and Limiting Factor of Our Development
(adopted by the Committee of Ministers on 18 January 1989  

at the 423rd meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, відповідно до статті 15.b Статуту Ради 
Європи,

ґрунтуючись на тому, що земля разом із іншими природними 
ресурсами, а саме, водою і повітрям, являє собою основний і 
обмежений елемент, який обумовлює діяльність людини;

враховуючи, що в цій якості земля виконує декілька функ-
цій, часто несумісних між собою, в тій мірі, в якій вона є: 

a. складовою частиною циклу обміну речовин у природі, 
виконуючи роль фільтра, буфера, що трансформує шкід-
ливі речовини;

b. генетичним резервуаром;
c. джерелом мінеральних речовин і води;
d. основою виробництва (біомаса, продукти харчування);
e. просторовим фундаментом соціально-економічних 

 структур;
f. основою культурного та історичного надбання;
беручи до уваги той факт, що земля являє собою обмеже-

ний, не зростаючий ресурс, відновлення якого є важкою і доро-
гою справою, і, у зв’язку з цим, заслуговує адекватних захисних 
заходів, разом з тим визнаючи, що необхідно також пов’язати 
цей захист з вимогами розвитку, який має бути екологічно ста-
лим (послідовним);
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з тривогою констатуючи, що в останні роки людина все 
інтенсивніше використовувала землю для своїх потреб, осо-
бливо не замислюючись ні про потреби своїх нащадків, ні про 
потреби природи і, переймаючись тим фактом, що такий підхід 
несе в собі небезпеку виснаження деяких ресурсів, зникнення 
деяких видів в окремих регіонах або з лиця землі взагалі і руй-
нування місць відпочинку людини;

визнаючи, що земля як об’єкт вкладення капіталу знахо-
диться в небезпеці у своєму кількісному аспекті з причини:

a. розширення міських територій, що пояснюється, з 
одного боку, феноменом концентрації населення на регіо-
нальному рівні та, з іншого боку, тенденцією до переїзду з 
міста до сімейних будинків, які розташовані в приміських 
і більш віддалених зонах;

b. перерозподілу економіки, з одного боку, з регіонів, що 
перебувають у стані занепаду, у більш динамічні регіони 
та, з іншого боку, всередині останніх у напрямку до місь-
ких окраїн і сільських зон, що супроводжується більш 
інтенсивною експлуатацією землі з небезпекою утво-
рення нових промислових покладів;

c. створення потужних інфраструктур на сільськогосподар-
ських угіддях та природних ділянках для задоволення, 
зокрема, зростаючих транспортних потреб, що в значній 
мірі пов’язано зі збільшенням використання приватних 
автомобілів і необхідністю розміщення за межею міста 
великих установок з виробництва енергії, очищення води 
і переробки відходів;

d. інтенсивного розвитку туризму, який відповідає більш 
високим вимогам до проведення дозвілля, які виникли в 
результаті скорочення робочого часу і збільшення трива-
лості життя людини, і вважаючи, що ці кількісні загроз-
ливі фактори роблять і якісний вплив;

вважаючи, що слід також забезпечити захист земель в якіс-
ному аспекті, вживши відповідних заходів, зокрема, проти: 

- руйнування структури земель;
- забруднень різного походження;
- екологічних порушень та руйнування ландшафту;
ґрунтуючись на Резолюції (72)19 Комітету міністрів Ради 

Європи стосовно Європейської хартії про землі;
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враховуючи висновки 8-ї Європейської конференції міні-
стрів, відповідальних за облаштування території, що відбулася 
в Лозанні (Швейцарія) 20 – 21 жовтня 1988 року,

підкреслює значимість землеустрою – гаранта викорис-
тання землі – просторового втілення економічної, соціальної, 
культурної та екологічної політики всього суспільства, як було 
зазначено в Європейській хартії про землеустрій, опублікова-
ній як Додаток до Рекомендації № R(84)2,

рекомендує урядам держав – членів Ради Європи вжити 
необхідних заходів для втілення в життя викладених нижче 
принципів, які повинні стати в їх країнах основою політики 
землекористування на місцевому, регіо нальному та націо-
нальному рівнях.

ДОДАТОК 
ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ № R(89)15

ПРИНЦИПИ НОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

І. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

На шляху до нових взаємовідносин  
людини та середовища її існування

1. Ми повинні прийняти більш глобальний підхід до навко-
лишнього середовища, що включає, зокрема, вимоги охорони 
природи та підтримання екологічної рівноваги.

2. Використання землі як кінцевого ресурсу має визначатися 
принципом розумного господарювання.

3. Політика землекористування на місцевому, регіо нальному, 
націо нальному та міжнародному рівнях повинна в першу чергу 
враховувати сукупність задіяних інте ресів і розглядати їх в 
довготривалому аспекті, а не дотримуватися короткостроко-
вих рішень.

4. Така політика землекористування, орієнтована переважно 
на довгострокові тенденції, а не на короткочасні спекулятивні 
інте реси, повинна передбачати збереження «простору для 
маневру» для майбутніх поколінь.

5. Використання землі має базуватися на принципі коорди-
нації задіяних інте ресів і збереження різноманітності функцій 
землі.
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6. У прагненні досягти рівноваги інте ресів, які беруть участь 
у цьому процесі, слід захищати «слабші» інте реси від більш 
сильніших.

7. Прийняти на націо нальному або регіо нальному рівні сис-
тему спостереження і контролю за землекористуванням, що 
передбачає, наприклад, такі елементи:

a. спостереження і періодичний контроль за територіями, 
залученими в процес урбанізації (зокрема, для місцевос-
тей з чисельністю населення понад 10 000 жителів), в 
абсолютних цифрах і в перерахунку на душу населення 
за методом рівномірного розподілу;

b. спостереження за динамікою населення та його структу-
рою з метою можливої децентралізації, а також за зайня-
тістю населення вибірково в типових сільських зонах і 
зонах навколо міст;

c. встановлення територій з пріоритетним сільськогоспо-
дарським землекористуванням і періодична оцінка охо-
ронюваних ділянок, виявлення ділянок, які використо-
вуються за іншим призначенням у вибіркових регіонах;

d. визначення протяжності мережі природних і близьких до 
природних угідь в окремих регіонах;

e. періодичний аналіз стану правової бази, яка сприяє або 
гарантує досягнення цілей, намічених цією Рекомен-
дацією.

ІІ. ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ

А. Урбанізація і житлове будівництво
8. З позиції збалансованого розвитку з урахуванням еколо-

гічних аспектів повторне використання та реорганізація урба-
нізованих територій повинні розглядатися як фундаментальні 
підходи політики землекористування в умовах міста. Зокрема, 
цілі такої політики повинні полягати в наступному:

a. за можливості, утримувати місто з передмістями в рамках 
існуючих в даний момент кордонів;

b. знизити вплив, який чиниться на зелені території;
c. переорієнтувати вплив урбанізації на інші менш розви-

нуті регіони.
9. Облаштування території щодо житлового будівництва 
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повинно тяжіти до оновлення існуючих міських і сільських 
центрів, для того, щоб:

a. підвищити рівень життя міського населення, особливо в 
густонаселених районах;

b. підтримати оновлення існуючої міської нерухомості;
c. більш розумно використовувати приміські зони;
d. розробити нові моделі міської житлової забудови, яка 

об’єднує в собі елементи якісного житла і займає неве-
ликі площі;

e. сприяти територіальному зближенню місць проживання, 
роботи, відпочинку та придбання товарів народного спо-
живання, уникаючи при цьому небажаних взаємодій, 
наприклад, збитку, який наноситься дорожнім транспор-
том;

f. зробити внутрішнє життя поселень більш динамічним 
(торгівля, культура, дозвілля і т.д.) і враховувати його 
ефект залучення.

B. Промисловість і робота
10. Політика землекористування в цій сфері повинна спри-

яти економічному розвитку «зсередини» за рахунок проведення 
заходів та залучення коштів, які дозволяють окрім іншого:

a. підтримувати, де це можливо, економічну діяльність на 
цих ділянках;

b. сприяти відновленню ділянок землі і будівель, що не 
використовуються;

c. відновити старі промислові майданчики, по можливості 
орієнтуючи їх роботу в новому напрямку;

d. забезпечувати оптимальне використання площ і будівель;
e. розробляти та поширювати досвід інноваційних моделей 

будівництва, систем виробництва та раціо нального вико-
ристання землі (зокрема, за рахунок використання нових 
технологій).

С. Туризм
11. Політика у цій сфері повинна бути більш чітко орієнто-

вана на розвиток якісних аспектів, притримуючись наступних 
напрямків:

a. оптимальне використання існуючої пропозиції;
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b. якісне оновлення існуючої пропозиції;
c. активна підтримка рівноваги між обладнаними і необлад-

наними територіями;
d. обмеження туристичної активності на ділянках, які 

потребують захисту;
e. підтримка нових форм надання притулку (конкуренція 

другорядним місцям проживання, зокрема шляхом спри-
яння введенню нових форм, типу власності з декількома 
господарями);

f. вивчення способів, які дозволяють діяти за запитом 
(подовження відпустки і т.п.).

D. Інфраструктура
12. Аналіз розміщення та функцій інфраструктури необ-

хідно проводити з позиції зменшення впливу на землю, нама-
гаючись внести зміни в процес прийняття рішення органами 
державної влади.

13. Основні задачі в цій сфері повинні полягати в наступ-
ному:

a. сприяти формуванню нових навиків виробництва та спо-
живання;

b. сприяти територіальному зближенню місць проживання, 
роботи, відпочинку та придбання товарів громадського 
споживання;

c. враховувати придатність землі та схильності всіх катего-
рій користувачів;

d. враховувати побічні ефекти цієї інфраструктури;
e. переглянути норми планування;
f. надавати перевагу транспортним засобам, які здійснюють 

менший вплив на землю;
g. сприяти розвитку колективного транспорту і нових тех-

нологій комунікації, які не наносять шкоди землі.

ІІІ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
14. З точки зору землеустрою необхідно по-новому сфор-

мулювати задачі сільського господарства та функції сільських 
територій, для того щоб:

a. перепланувати простір в сільських зонах, враховуючи 
фактор землі у всіх його проявах;
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b. сприяти розвитку сільської місцевості шляхом розумного 
поєднання сільськогосподарського використання, реміс-
ничої діяльності та туризму;

c. скоректувати рівень експлуатації для збереження спри-
ятливих умов середовища;

d. скоротити негативний вплив інтенсифікації та екстенси-
фікації землеробства;

e. зберегти й розвивати природні ділянки в регіонах інтен-
сивного сільськогосподарського виробництва (для про-
ведення дозвілля і т.д.).

f. зберегти культурні та історичні цінності ландшафту.

ІV. ПРИРОДА
15. Збереження та відновлення природних територій пови-

нно бути основною метою політики землекористування. З цією 
метою, мають бути зроблені наступні кроки:

a. захищати і раціо нально використовувати природні або 
напівприродні території в міських, інтенсивно оброблю-
ваних або малонаселених районах;

b. визначити мінімальні охоронювані території для природ-
них видів, утворюючи послідовну мережу біотопів;

c. відновити необхідні взаємозв’язки між природними тери-
торіями;

d. переконатися, що природні території належним чином 
експлуатуються (наприклад, фермерами).
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 
№ R(92)8 ПРО ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬ

(прийнята 18 травня 1992 року  
на 476-му засіданні заступників міністрів)

Recommendation No. R(92)8 of the Committee of Ministers  
to Member States on Soil Protection

(adopted by the Committee of Ministers on 18 May 1992  
at the 476th meeting of the Ministers’ Deputies)

Комітет міністрів, відповідно до статті 15.b Статуту Ради 
Європи,

1. На підставі Резолюції № 1 «Про захист та управління при-
родними ресурсами в сільській місцевості», прийнятої на 5-й 
Європейській конференції міністрів охорони навколишнього 
середовища (Лісабон, 1987 р.) та Резолюції № 1 «Про захист 
земель», прийнятої на 6-й Європейській конференції міністрів 
охорони навколишнього середовища (Брюссель, 1990 р.);

2. Беручи до уваги попередню роботу, здійснену Радою 
Європи, як на парламентському так і на міжурядовому рів-
нях, враховуючи прийняття Європейської хартії про землю, 
Європейської хартії з регіо нального та просторового плану-
вання, Рекомендації Асамблеї 1048(1987) «Про вплив деграда-
ції земель на сільське господарство», Резолюції 182(1987) «Про 
захист земель», прийнятої Постійною Конференцією місцевих і 
регіо нальних влад Європи та різноманітні технічні рекоменда-
ції, прийняті Керівним комітетом зі співпраці та управління з 
питань навколишнього середовища та природних ресурсів;

3. Пам’ятаючи про важливу діяльність міжнародних органі-
зацій, як міжурядових так і громадських, у цій сфері;

4. Враховуючи, зокрема, діяльність Європейського 
Співтовариства, яке розробило агропромислові, природо-
охоронні та лісоохоронні стратегії, що застосовуються в 
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державах-членах, і той факт, що до цих стратегій відноситься 
питання збереження землі;

5. Беручи до уваги включення питання захисту земель до 
більшості специфічних чи загальних правових систем держав – 
членів Ради Європи;

6. Наголошуючи на тому, що земля є основним та обмеже-
ним ресурсом для людського життя, а також життя рослин 
та тварин, і надає та надаватиме в майбутньому основну під-
тримку людській діяльності, і виходячи з цього до землі має 
бути відповідне ставлення;

7. Враховуючи, що біологічні, фізичні та хімічні характерис-
тики земель мають бути збережені таким чином, щоб останні 
могли здійснювати свої економічні, технічні, індустріальні і 
соціально-економічні функції;

8. Відмічаючи зростання кількості випадків знищення 
земель, такі як змив ґрунту через ерозію, добування, ущіль-
нення земель, забруднення важкими металами, речовинами з 
довгим періодом напіврозпаду та обробка хімікатами, наслідки 
яких можуть бути виправлені лише в довгостроковій перспек-
тиві, якщо взагалі можливі;

9. Відчуваючи стурбованість щодо швидкості, з якою висна-
жуються землі за останні роки, у більшості випадків завдяки 
використанню населенням, соціально-економічному розвитку 
та наслідкам цього, які завдають великої шкоди ґрунту;

10. Акцентуючи увагу на нагальній необхідності розпочати 
координовану міжнародну діяльність зі збереження земель, 
провести дослідження та моніторинг, щоб найбільш точно вста-
новити нинішній стан та можливі зміни в ґрунтах, особливо з 
урахуванням забруднення.

Рекомендує урядам державчленів:
І. Перейти до застосування визначень та функцій, а також 

принципів, визначених у додатках до цієї Рекомендації при 
визначенні чи застосуванні політики захисту землі, врахову-
ючи реальні загрози ґрунту чи змиви ґрунту, які визначені в 
Додатку А;

ІІ. На націо нальному рівні провести необхідні дослідження, 
полегшити інформаційний обмін, провести науковий огляд та 
оцінку з метою боротьби проти змивів ґрунту, його виснаження, 
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зменшення екологічних ореолів та біорізноманіття, спричине-
них людською діяльністю, визначеною Додатком B;

ІІІ. Провести огляд з метою визначення нинішнього стану 
виснаження ґрунтів, включаючи визначення загроз та чинни-
ків впливу, а також виявити та встановити контроль за змінами 
ґрунту та його відновленням;

IV. Застосувати правові та/чи адміністративні заходи з 
метою вивчення наслідків впливу на землю при здійсненні 
будь-якого дослідження в суміжній сфері;

IV. Посилити міжнародне співробітництво у сфері захисту 
ґрунтів відповідно до положень Додатку С.

ДОДАТОК А
ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ҐРУНТІВ

1. Визначення ґрунтів
Ґрунт – це невід’ємна частина екосистеми планети і зна-

ходиться між поверхнею землі та основною породою. Ґрунти 
поділяються на послідовні горизонтальні шари зі специфіч-
ними фізичними, хімічними та біологічними характеристиками 
і мають різні функції.

З точки зору історії використанні ґрунту та точки зору еко-
логії і навколишнього середовища концепція поняття «ґрунт» 
має також включати пористі осадочні породи та інші нещільні 
матеріали, разом з водою, яка в них знаходиться та фор-
мує резерви підземних вод. Таким чином визначене поняття 
«ґрунту» може стосуватися глибинних порід і в деяких випад-
ках включати в себе поняття «земля».

2. Функції ґрунтів
Екологічні функції
а. Вироблення біомаси: ця функція є основою людського та 

тваринного життя, тому що забезпечує їжею, відновлюва-
ною енергією та сировиною.

b. Фільтрація, буферизація та трансформація з метою 
захисту навколишнього середовища та захист підземних 
вод і харчових ланцюгів від забруднень.

с. Екологічне середовище проживання та генетичний резерв: 
екологічно безпечні місця проживання необхідні для виживання 
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рослин та тваринних організмів. Генетична спадщина цих орга-
нізмів є одним з найважливіших факторів виживання людини.

Функції, пов’язані з людською діяльністю
а. Фізичне середовище: земля є просторовою основою здій-

снення діяльності, такої як сільське господарство, лісництво, 
технологічна діяльність чи індустрія.

b. Джерело сировини, питної води, глини, піску, каменю, 
мінералів тощо.

с. Простори культурної спадщини з прихованими палеонто-
логічними та археологічними скарбами.

3. Виправна та невиправна шкода,  
яка може бути завдана землі

а. Виправна шкода включає в себе наслідки, які можуть бути 
компенсовані за рахунок природи, технологічних або біологіч-
них заходів. Вони включають в себе ущільнення, пересихання 
ґрунту, помірне засолення, алкалізацію і окислення.

b. Невиправна шкода включає в себе наслідки, які не можуть 
бути усунені або які можуть бути усунені тільки в дуже трива-
лий термін. Вони включають в себе втрату ґрунтів через ерозію, 
ущільнення земель, через діяльність добувної промисловості, 
забруднення стійкими органічними або неорганічними відхо-
дами, забруднення матеріалами з довгим періодом напівроз-
паду радіоактивних з’єднань і надмірне засолення, алкалізацію 
і окислення.

4. Основні принципи
а. Захист ґрунту має бути віднесено до загальних суспіль-

них інте ресів та інтегровано в політику захисту навколишнього 
середовища та перспективного розвитку.

b. Земля має бути визнана державами в якості загальної 
спадщини і природно невідновлюваного ресурсу, що має вели-
чезне значення для нинішнього і майбутніх поколінь людства. 
Будь-яке використання землі повинно враховувати його чис-
ленні екологічні функції, тому що важливість її збереження для 
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суспільства в цілому перевершує особисті інте реси, пов’язані з 
її використанням.

с. Захист ґрунту завжди повинен враховуватись у всіх облас-
тях, таких як, наприклад, сільське господарство, лісове госпо-
дарство, промисловість, транспорт, містобудування та просто-
рове планування.

d. Кожна політика захисту ґрунту повинна надавати вільний 
доступ до інформації та участі громадськості у її проведенні.

5. Принцип використання ґрунтів
а. Ґрунт слід розглядати як обмежений ресурс; поши-

рення ерозії, урбанізації, транспорту і дорожньо-транспорт-
них інфраструктур та утилізації відходів вимагає плано-
мірного підходу до управління ґрунтами. (Резолюція № 1, 
прийнята на Лозаннській конференції 20 – 21 жовтня 1988 
року і Рекомендація № R(89)15 про раціо нальне використання 
земель: основа та межі нашого розвитку).

b. Спільне управління ґрунтами вимагає координації у 
питаннях якості ґрунту і, в разі необхідності, створення відпо-
відних органів для того, щоб така координація мала місце.

6. Операційні (або функціо нальні) принципи
а. Забезпечення сумісності багатьох функцій ґрунту
Земля або землекористування повинні дозволяти ґрунту 

виконувати кілька функцій одночасно.
Це необхідно для підтримки (або відновлення) екологічних 

функцій ґрунту як фільтру, буферу і змінюваної платформи, та 
як біологічно населеної платформи і генетичного резерву, що 
використовується одночасно і людиною.

b. Правило оборотності
Використання землі не повинно, по мірі можливості, приво-

дити її до невідворотних перетворень.
Цей принцип особливо стосується сільського господарства, 

лісництва, рекреаційної діяльності людини і використання 
землі для тимчасових інфраструктур.
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ДОДАТОК B
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

1. Механічне ущільнення землі та ущільнення піщаних та 
мулистих сільськогосподарських угідь під дією дощів в резуль-
таті неправильного застосування техніки;

2. Забруднення окислюючими речовинами, які знижують 
плодючість ґрунтів та збільшують рухомість важких металів;

3. Забруднення токсичними речовинами в результаті нако-
пичення шкідливих органічних і неорганічних речовин;

4. Забруднення радіоактивними речовинами;
5. Засолення;
6. Зміна рівноваги ґрунтових вод, ландшафтів та пам’ятних 

місць в результаті технічного втручання, наприклад, відкачки 
води, дренажу зволожувальних зон і т.д.;

7. Ерозія ґрунтів, викликана невідповідними сільськогоспо-
дарськими та агролісомеліоративними методами та викорис-
танням для інших цілей.

ДОДАТОК С
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬ
1. Приведення у відповідність на рівні Європи методів, які 

дозволяють провести кількісну оцінку втрат та руйнування 
ґрунтів, оцінку причин і масштабу впливу, а також проконтро-
лювати зміну ґрунтів та відновити їх.

2. Обмін інформацією між європейськими державами і ком-
петентними міжнародними організаціями щодо:

a. націо нальних законів і заходів, вжитих або які знахо-
дяться на стадії схвалення;

b. поточних досліджень та результатів завершених дослід-
жень, а також про різні проведені спостереження;

c. витрат на вжиті заходи та всіх даних, які будуть визнані ко-
рисними, наприклад, дані про масштаб руйнування ґрунтів.

3. Розробка і реалізація погодженої програми досліджень, в 
якій особливої уваги приділено аналізу шкоди, нанесеної зем-
лям, суворому контролю за руйнуванням ґрунтів та віднов-
ленням ґрунтів, забруднених токсичними органічними і неор-
ганічними речовинами, радіоактивними продуктами, і земель, 
зіпсованих в результаті сильного окислення. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ЛАНДШАФТНА КОНВЕНЦІЯ

(Флоренція, 20 жовтня 2000 року)

European Landscape Convention 
(Florence, 20 October 2000)

ПРЕАМБУЛА
Держави – члени Ради Європи, які підписали цю Конвенцію,
враховуючи те, що метою Ради Європи є досягнення більшої 

єдності між її членами для цілей охорони та реалізації ідеалів і 
принципів, які є їхньою спільної спадщиною, і що ці цілі досяга-
ються зокрема шляхом угод в економічній і соціальній сферах;

зацікавлені у забезпеченні сталого розвитку, що базується 
на збалансованому і гармонійному співвідношенні між соціаль-
ними потребами, економічною діяльністю та довкіллям;

беручи до уваги, що ландшафт відіграє важливу суспільну 
роль у культурній, екологічній, природоохоронній та соціальній 
сферах і є ресурсом, який сприяє економічній діяльності; що 
його охорона, регулювання та планування може сприяти ство-
ренню нових робочих місць;

усвідомлюючи, що ландшафт сприяє формуванню місцевих 
культур і є основним компонентом європейської природної та 
культурної спадщини, який сприяє добробуту людей та консо-
лідації європейської ідентичності;

визначаючи, що ландшафт є важливою складовою якості 
життя людини всюди: в містах і сільській місцевості, у занедба-
ній місцевості та місцевості високої якості, в місцевості винят-
кової краси та в звичайній місцевості;

беручи до уваги, що розвиток сільського та лісового госпо-
дарства, технічних засобів промислового виробництва та добу-
вання мінералів, а також регіо нального планування, міського 
планування, транспорту, інфраструктури, індустрії туризму 
та відпочинку, так само як і, на більш загальному рівні, зміни 
у світовій економіці, у багатьох випадках прискорюють зміну 
ландшафтів;
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бажаючи задовольнити прагнення громадськості насолоджу-
ватися ландшафтами високої якості та відігравати активну роль 
у розвитку ландшафтів;

вважаючи, що ландшафт є ключовим елементом добробуту 
людини і суспільства, і що його охорона, регулювання і планування 
призводить до виникнення прав і обов’язків для кожної людини;

зважаючи на правові інструменти, що існують на міжнарод-
ному рівні у сфері охорони та управління природною і культур-
ною спадщиною, регіо нального та просторового планування, 
місцевого самоврядування та транскордонного співробітництва, 
зокрема Конвенцію про охорону дикої флори та фауни і природ-
них середовищ існування в Європі (Берн, 19 вересня 1979 р.), 
Конвенцію про охорону архітектурної спадщини Європи 
(Гранада, 3 жовтня 1985 р.), Європейську конвенцію про охо-
рону археологічної спадщини (переглянуту) (Валлетта, 16 січня 
1992 р.), Європейську рамкову конвенцію про транскордонне 
співробітництво між територіальними громадами або органами 
влади (Мадрид, 21 травня 1980 р.) та додаткові протоколи до 
неї, Європейську хартію місцевого самоврядування (Страсбург, 
15 жовтня 1985 р.), Конвенцію про біологічне різноманіття 
( Ріо-де-Жанейро, 5 червня 1992 р.), Конвенцію про охорону сві-
тової культурної та природної спадщини (Париж, 16 листопада 
1972 р.) та Конвенцію про доступ до інформації, участь громад-
ськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються довкілля (Орхус, 25 червня 1998 р.);

визнаючи, що якість та різноманітність європейських ланд-
шафтів є спільним ресурсом, і що важливо співпрацювати в 
напрямку його охорони, регулювання та планування;

бажаючи створити новий інструмент, присвячений винятково 
охороні, регулюванню та плануванню всіх ландшафтів Європи,

домовилися про таке:

ГЛАВА I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 
Визначення

Для цілей цієї Конвенції:
a) «ландшафт» означає територію, як її сприймають люди, 

характер якої є результатом дії та взаємодії природних та/або 
людських факторів;
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b) «ландшафтна політика» означає формування компетент-
ними органами влади загальних принципів, стратегій та керів-
них положень, які дозволяють вживати конкретні заходи, спря-
мовані на охорону, регулювання та планування ландшафтів;

c) «мета якості ландшафту» означає, для конкретного ланд-
шафту, формулювання компетентними органами влади праг-
нень громадськості стосовно рис ландшафту їх оточення;

d) «охорона ландшафту» означає діяльність щодо збере-
ження та підтримання важливих або характерних рис ланд-
шафту, яка виправдовується його спадковою цінністю, зумовле-
ною його природною конфігурацією та/або діяльністю людей;

e) «регулювання ландшафту» означає діяльність, з точки зору 
сталого розвитку, спрямовану на забезпечення постійного утри-
мання ландшафту для узгодження змін, спричинених соціальними, 
економічними та екологічними процесами та керування ними;

f) «планування ландшафту» означає активну діяльність, 
спрямовану у майбутнє, щодо поліпшення, відновлення або 
створення ландшафтів.

Стаття 2
Сфера застосування

Відповідно до положень, що містяться у статті 15, ця 
Конвенція застосовується до всієї території Сторін і охоплює 
природні, сільські, міські та приміські території, разом із зем-
лями, внутрішніми водами та морськими акваторіями. Це сто-
сується ландшафтів, які можна вважати винятковими, а також 
звичайних або занедбаних ландшафтів.

Стаття 3
Цілі

Цілями цієї Конвенції є сприяння охороні, регулюванню 
та плануванню ландшафтів, а також організація європейської 
співпраці з питань ландшафту.

ГЛАВА II
НАЦІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ

Стаття 4
Розподіл обов’язків

Кожна Сторона впроваджує цю Конвенцію, зокрема статті 
5 та 6, згідно з її власним розподілом владних повноважень, 
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відповідно до її конституційних принципів та адміністративного 
устрою. При цьому має поважатися принцип субсидіарності, з 
урахуванням Європейської хартії місцевого самоврядування. Не 
применшуючи значення положень цієї Конвенції, Сторони узго-
джують виконання цієї Конвенції зі своєю власною політикою.

Стаття 5
Заходи загального характеру

Кожна Сторона зобов’язується:
a) визначати у законі ландшафти як суттєвий компонент ото-

чення людей, як вираження різноманітності їхньої спільної куль-
турної та природної спадщини, та як основу їх ідентичності;

b) встановлювати та впроваджувати ландшафтну політику, 
спрямовану на охорону, регулювання і планування ландшафту 
шляхом прийняття конкретних заходів, викладених у статті 6;

c) встановлювати порядок участі широкого загалу, місцевих 
і регіо нальних органів влади та інших сторін, заінте ресованих 
у визначенні та впровадженні ландшафтної політики, згаданої 
у пункті b вище;

d) включати ландшафт до власної регіо нальної і міської 
планової політики та до її культурної, екологічної, сільсько-
господарської, соціальної та економічної політики, а також до 
будь-якої іншої політики, що може безпосередньо або опосеред-
ковано впливати на ландшафт.

Стаття 6
Конкретні заходи

A. Підвищення рівня обізнаності
Кожна Сторона зобов’язується підвищувати рівень обізна-

ності громадянського суспільства, приватних організацій та 
органів державної влади щодо цінності ландшафтів, їхньої ролі 
та змін для них.

B. Освіта і виховання
Кожна Сторона зобов’язується сприяти:
a) підготовці спеціалістів у галузі оцінки ландшафтів та їх 

використання;
b) розробці навчальних програм з багатьох дисциплін 

у галузі ландшафтної політики, охорони, регулювання та 
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планування ландшафтів для фахівців у приватному та держав-
ному секторах, а також для відповідних об’єднань;

c) створенню шкільних та університетських курсів, які у від-
повідних предметних розділах висвітлюватимуть цінності, при-
таманні ландшафтам, і питання, які виникають у зв’язку з їх 
охороною, регулюванням та плануванням.

C. Ідентифікація та оцінка
1. Кожна Сторона за активної участі заінте ресованих сторін, 

як це обумовлено у статті 5.c, та з метою поліпшення знань сто-
совно її ландшафтів зобов’язується:

a) i) ідентифікувати свої власні ландшафти на всій її тери-
торії;

іі) аналізувати їх характеристики та сили і тиски, що їх 
трансформують;

iii) реєструвати зміни.
b) оцінювати ідентифіковані ландшафти, беручи до уваги 

особливі цінності, що їм надають заінте ресовані сторони та 
населення, якого це стосується.

2. Порядок проведення такої ідентифікації та оцінки регу-
люється шляхом обміну досвідом і методологією, що прово-
диться між Сторонами на європейському рівні відповідно до 
статті 8.

D. Цілі якості ландшафту
Кожна Сторона зобов’язується визначати цілі якості ланд-

шафту для ідентифікованих та оцінених ландшафтів після 
обговорень громадськості відповідно до статті 5.c.

E. Впровадження
Для здійснення ландшафтної політики кожна Сторона 

зобов’язується впроваджувати інструменти, спрямовані на охо-
рону, регулювання та/або планування ландшафту.

ГЛАВА III
ЄВРОПЕЙСЬКА СПІВПРАЦЯ

Стаття 7
Міжнародна політика і міжнародні програми

Сторони зобов’язується співпрацювати при розгляді ланд-
шафтної складової міжнародної політики та міжнародних про-
грам 
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і рекомендувати там, де це необхідно, включення до них 
положень, що стосуються ландшафтів.

Стаття 8
Взаємодопомога та обмін інформацією

Сторони зобов’язуються співпрацювати для підвищення 
ефективності заходів, що вживаються згідно з іншими статтями 
цієї Конвенції, та зокрема:

a) надавати взаємну методичну і наукову допомогу з питань 
ландшафту шляхом накопичення та обміну досвідом, а також 
результатами науково-дослідних проектів;

b) сприяти обміну спеціалістами у галузі ландшафту, 
зокрема з метою навчання та інформування;

c) здійснювати обмін інформацією щодо всіх питань, які 
охоплюються положеннями Конвенції.

Стаття 9
Транскордонні ландшафти

Сторони заохочуватимуть транскордонне співробітництво на 
місцевому та регіо нальному рівні та, там де це необхідно, готу-
ватимуть та впроваджуватимуть спільні ландшафтні програми.

Стаття 10
Моніторинг впровадження Конвенції

1. Існуючі компетентні Комітети експертів, створені згідно 
зі статтею 17 Статуту Ради Європи призначаються Комітетом 
міністрів Ради Європи відповідальними за моніторинг впрова-
дження Конвенції.

2. Після кожного засідання Комітетів експертів Генеральний 
секретар Ради Європи передає Комітету міністрів звіт про 
виконану роботу та про впровадження Конвенції.

3. Комітети експертів мають запропонувати Комітету міні-
стрів критерії для нагородження Ландшафтною відзнакою Ради 
Європи та правила прийняття відповідного рішення.

Стаття 11
Ландшафтна відзнака Ради Європи

1. Ландшафтна відзнака Ради Європи – це нагорода, яка 
може бути присуджена місцевим та регіо нальним органам 
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влади, а також їх групам, які запровадили, як складову частину 
ландшафтної політики Сторони цієї Конвенції, політику або 
заходи щодо охорони, регулювання та/або планування своїх 
ландшафтів, які довели довготривалу ефективність і можуть 
таким чином бути прикладом для інших територіальних орга-
нів влади в Європі. Відзнакою можуть бути також нагороджені 
неурядові організації, які зробили особливо видатний внесок до 
охорони, регулювання або планування ландшафту.

2. Заявка щодо отримання Ландшафтної відзнаки Ради Європи 
може подаватися Сторонами до Комітетів експертів, згаданих у 
статті 10. Транскордонні місцеві та регіо нальні органи влади та 
їх об’єднання можуть звертатись з поданнями про нагороду за 
умови, що вони спільно керують відповідним ландшафтом.

3. За пропозицією Комітетів експертів, згаданих у статті 10, 
Комітет міністрів визначає та публікує критерії для нагоро-
дження Ландшафтною відзнакою Ради Європи, затверджує від-
повідні правила та нагороджує відзнакою.

4. Ландшафтна відзнака Ради Європи присуджується для 
заохочення, забезпечення збалансованої охорони, регулювання 
та/або планування відповідних ландшафтних територій.

ГЛАВА IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 12
Взаємозв’язок з іншими інструментами

Положення цієї Конвенції не повинні шкодити більш жор-
стким положенням з охорони, регулювання та планування 
ландшафту, які містяться в інших існуючих або тих, що існува-
тимуть у майбутньому, націо нальних або міжнародних інстру-
ментах, які мають обов’язкову юридичну силу.

Стаття 13
Підписання, ратифікація та набрання чинності

1. Ця Конвенція відкрита для підписання державами – чле-
нами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю або 
схваленню. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття 
або схвалення передаються на зберігання Генеральному секре-
тарю Ради Європи.
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2. Конвенція набирає чинності в перший день наступного 
місяця після закінчення трьохмісячного періоду з дати, у яку 
десять держав – членів Ради Європи заявлять про свою згоду 
на обов’язковість для них Конвенції відповідно до положень 
попереднього пункту.

3. Стосовно будь-якої держави, яка підписала Конвенцію 
і згодом заявить про свою згоду на обов’язковість для неї 
Конвенції, ця Конвенція набирає чинності у перший день 
наступного місяця після закінчення трьохмісячного періоду 
з дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти, документа 
про прийняття або схвалення.

Стаття 14
Приєднання

1. Після набрання цією Конвенцією чинності Комітет міні-
стрів Ради Європи може запросити Європейське Співтовариство 
та будь-яку європейську державу, яка не є членом Ради Європи, 
приєднатися до Конвенції на підставі рішення, що приймається 
більшістю голосів, як це передбачено у статті 20.d Статуту Ради 
Європи, та одностайного голосування держав-сторін, які мають 
право бути представленими в Комітеті міністрів.

2. Стосовно будь-якої держави, що приєднується до 
Конвенції або стосовно Європейського Співтовариства, у разі 
його приєднання, ця Конвенція набирає чинності в перший 
день наступного місяця після закінчення трьохмісячного пері-
оду з дати здачі на зберігання Генеральному секретарю Ради 
Європи документа про приєднання.

Стаття 15
Територіальне застосування

1. Будь-яка держава або Європейське Співтовариство може 
на момент підписання або здачі на зберігання ратифікаційної 
грамоти, документа про прийняття, схвалення або приєднання 
визначити територію або території, до яких Конвенція застосо-
вуватиметься.

2. Будь-яка Сторона у будь-який час пізніше може, напра-
вивши заяву на ім’я Генерального секретаря Ради Європи, 
поширити застосування цієї Конвенції на будь-яку іншу тери-
торію, визначену в заяві. Конвенція набирає чинності щодо 
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такої території у перший день після закінчення трьохмісячного 
періоду після дати отримання заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена згідно з двома пунктами вище сто-
совно будь-якої території, згаданої у такій заяві, може бути від-
кликана шляхом направлення повідом лення на ім’я Генерального 
секретаря. Таке відкликання набирає чинності у перший день 
наступного місяця після закінчення трьохмісячного періоду з 
дати отримання повідом лення Генеральним секретарем.

Стаття 16
Денонсація

1. Будь-яка Сторона може у будь-який час денонсувати 
цю Конвенцію шляхом направлення повідом лення на ім’я 
Генерального секретаря Ради Європи.

2. Така денонсація набирає чинності у перший день наступ-
ного місяця після закінчення трьохмісячного періоду з дати 
отримання повідом лення Генеральним секретарем.

Стаття 17
Внесення змін

1. Будь-яка Сторона або Комітети експертів, згадані у статті 
10, можуть запропонувати зміни до цієї Конвенції.

2. Про будь-яку пропозицію щодо внесення змін повідомля-
ється Генеральному секретарю Ради Європи, який інформує 
про неї держави – члени Ради Європи, інші Сторони та будь-
яку Європейську державу, що не є членом Ради Європи, але яку 
було запрошено приєднатися до цієї Конвенції згідно з поло-
женнями статті 14.

3. Комітети експертів, згадані у статті 10, розглядають будь-
які запропоновані зміни та подають до Комітету міністрів для 
затвердження текст, затверджений більшістю у три четвертих 
голосів представників Сторін. Після затвердження Комітетом 
міністрів більшістю голосів, передбаченою у статті 20.d Статуту 
Ради Європи, та одностайним голосуванням держав-сторін, що 
мають право бути представленими в Комітеті міністрів, текст 
направляється Сторонам для прийняття.

4. Будь-яка зміна набирає чинності для Сторін, що її при-
йняли, у перший день наступного місяця після закінчення трьох-
місячного періоду з дати, у яку три держави – члени Ради Європи 
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повідомлять Генеральному секретарю про їх прийняття. Стосовно 
будь-якої Сторони, яка прийме її пізніше, такі зміни набирають 
чинності в перший наступного день місяця після закінчення 
трьохмісячного періоду з дати, у яку зазначені Сторони поінфор-
мували Генерального секретаря про її прийняття.

Стаття 18
Повідом лення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам – 
членам Ради Європи, будь-якій державі або Європейському 
Співтовариству, які приєдналися до цієї Конвенції про:

a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти, 

документа про прийняття, схвалення або приєднання;
c) будь-яку дату набрання чинності цією Конвенцією згідно 

зі статтями 13, 14 та 15;
d) будь-яку заяву, зроблену відповідно до статті 15;
e) будь-яку денонсацію, зроблену відповідно до статті 16;
f) будь-яку пропозицію щодо внесення змін, будь-яку зміну, 

затверджену відповідно до статті 17, та дату набрання нею чин-
ності;

g) будь-який інший акт, повідом лення, інформування або 
сповіщення, що має відношення до цієї Конвенції.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те 
уповноважені представники підписали цю Конвенцію.

Вчинено у Флоренції двадцятого дня місяця жовтня двох-
тисячного року англійською та французькою мовами, причому 
обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, 
який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секре-
тар Ради Європи надсилає засвідчені копії кожній державі – 
члену Ради Європи та будь-якій державі або Європейському 
Співтовариству, запрошеним приєднатися до цієї Конвенції.
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ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ  
ПРО ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

МІЖ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ  
АБО ОРГАНАМИ ВЛАДИ

(Мадрид, 21 травня 1980 року)

European Outline Convention on Transfrontier Coоperation  
Between Territorial Communities or Authorities 

(Madrid, 21 May 1980)

ПРЕАМБУЛА
Держави – члени Ради Європи, які підписали цю Конвенцію,
враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого 

єднання між її членами та розвиток співробітництва між ними,
враховуючи, що, як зазначено в статті 1 Статуту Ради 

Європи, ця мета досягатиметься, зокрема, шляхом укладання 
угод в адміністративній галузі,

беручи до уваги, що Рада Європи прагне забезпечити участь 
територіальних громад або органів влади Європи в досягненні 
її мети,

враховуючи, що для досягнення цієї мети важливе значення 
може мати співробітництво між прикордонними територіаль-
ними громадами або органами влади в таких галузях, як регіо-
нальний, міський та сільський розвиток, охорона довкілля, 
поліпшення діяльності підприємств громадського користу-
вання і комунального обслуговування, а також взаємна допо-
мога у надзвичайних ситуаціях,

враховуючи набутий досвід, який свідчить про те, що співро-
бітництво між місцевими та регіо нальними властями в Європі 
дозволяє їм ефективно виконувати свої завдання і сприяє, 
зокрема, благоустрою та розвитку прикордонних регіонів, 

сповнені рішучості якнайширше розвивати таке співробіт-
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ництво і таким чином сприяти економічному та соціальному 
прогресу прикордонних регіонів і зміцненню солідарності, яка 
об’єднує народи Європи,

погодились про таке:

СТАТТЯ 1
Кожна Договірна Сторона зобов’язується підтримувати 

та заохочувати транскордонне співробітництво між територі-
альними громадами або органами влади, які знаходяться під 
її юрисдикцією, та територіальними громадами або органами 
влади, які знаходяться під юрисдикцією інших Договірних 
Сторін. Вона прагне, враховуючи належним чином відповідні 
конституційні положення кожної Сторони, сприяти укладанню 
угод та досягненню домовленостей, які можуть бути для цього 
необхідними.

СТАТТЯ 2
1. Для цілей цієї Конвенції «транскордонне співробітни-

цтво» означає будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та 
поглиблення добросусідських відносин між територіальними 
громадами або органами влади, які знаходяться під юрисдик-
цією двох або декількох Договірних Сторін, та на укладання з 
цією метою будь-яких необхідних угод або досягнення домов-
леностей. Транскордонне співробітництво здійснюється в 
межах компетенції територіальних громад або органів влади, 
визначеної внутрішнім законодавством. Межі та характер такої 
компетенції цією Конвенцією не змінюються.

2. Для цілей цієї Конвенції вислів «територіальні громади 
або органи влади» означає громади, органи влади або органи, 
які здійснюють місцеві чи регіо нальні функції та визнаються 
як такі внутрішнім законодавством кожної держави. Однак 
кожна Договірна Сторона під час підписання цієї Конвенції 
або після цього у повідом ленні на ім’я Генерального секретаря 
Ради Європи може визначити громади, органи влади або інші 
органи, види діяльності і форми, якими вона має намір обмеж-
ити сферу застосування цієї Конвенції або які вона має намір 
виключити з неї.
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СТАТТЯ 3
1. Для цілей цієї Конвенції Договірні Сторони з урахуван-

ням положень пункту 2 статті 2 заохочують будь-які ініціативи 
територіальних громад та органів влади, що ґрунтуються на 
розроблених у Раді Європи рамкових домовленостях між тери-
торіальними громадами та органами влади. Вони можуть, якщо 
визнають за доцільне, враховувати типові міждержавні дво-
сторонні або багатосторонні угоди, розроблені у Раді Європи і 
спрямовані на сприяння співробітництву між територіальними 
громадами та органами влади. 

Досягнуті домовленості та укладені угоди можуть ґрунту-
ватися на типових і рамкових угодах, статутах та договорах, 
які наводяться у Додатку до цієї Конвенції в пунктах 1.1 – 1.5 
та 2.1 – 2.6 і в які можуть вноситися будь-які необхідні зміни 
залежно від конкретної ситуації в кожній Договірній Стороні. 
Ці типові і рамкові угоди, статути та договори призначаються 
для керівництва і не мають сили договору.

2. Якщо Договірні Сторони визнають за необхідне укласти 
міждержавні угоди, в них, крім іншого, можуть визначатися 
контекст, форми та межі, в яких можуть здійснювати свою 
діяльність територіальні громади та органи влади, зацікавлені 
у транскордонному співробітництві. Кожна угода може також 
визначати громади або органи влади, яких вона стосується.

3. Попередні положення не перешкоджають Договірним 
Сторонам використовувати за спільною згодою інші форми 
транскордонного співробітництва. Положення цієї Конвенції 
не можуть також тлумачитися як такі, що анулюють вже існу-
ючі угоди про співробітництво.

4. Угоди та договори укладаються з належним урахуванням 
повноважень, передбачених внутрішнім законодавством кожної 
Договірної Сторони, щодо міжнародних відносин та загальної 
політики, а також з урахуванням будь-яких правил контролю 
чи нагляду, яких мають дотримуватися територіальні громади 
або органи влади.

5. З цією метою будь-яка Договірна Сторона під час під-
писання цієї Конвенції або після цього у повідом ленні на ім’я 
Генерального секретаря Ради Європи може визначати органи, 
які за її внутрішнім законодавством мають право здійснювати 
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контроль або нагляд щодо відповідних територіальних громад 
та органів влади.

СТАТТЯ 4
Кожна Договірна Сторона прагне усунути будь-які юри-

дичні, адміністративні або технічні труднощі, які можуть затри-
мати розвиток та безперешкодне здійснення транскордонного 
співробітництва, та у разі необхідності проводить консультації 
з іншою або іншими зацікавленими Договірними Сторонами.

СТАТТЯ 5
Договірні Сторони розглядають питання про доцільність 

надання територіальним громадами або органами влади, які 
беруть участь у транскордонному співробітництві відповідно до 
положень цієї Конвенції, такого самого режиму, який їм нада-
ється у співробітництві на націо нальному рівні.

СТАТТЯ 6
Кожна Договірна Сторона надає на прохання іншої 

Договірної Сторони якнайповнішу інформацію з метою спри-
яння останній у виконанні її зобов’язань за цією Конвенцією.

СТАТТЯ 7
Кожна Договірна Сторона піклується про те, щоб заці-

кавлені територіальні громади або органи влади були інфор-
мовані про засоби діяльності, які їм надаються згідно з цією 
Конвенцією.

СТАТТЯ 8
1. Договірні Сторони надають Генеральному секретарю Ради 

Європи всю відповідну інформацію щодо угод та домовленос-
тей, передбачених у статті 3.

2. Будь-яка пропозиція, зроблена однією або декількома 
Договірними Сторонами з метою доповнення або розширення 
цієї Конвенції чи типових угод та домовленостей, повідомля-
ється Генеральному секретарю Ради Європи. Генеральний 
секретар виносить її на розгляд Комітету міністрів Ради 
Європи, який приймає рішення щодо неї.
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СТАТТЯ 9
1. Цю Конвенцію відкрито для підписання державами – чле-

нами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю або 
затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи про при-
йняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному 
секретарю Ради Європи.

2. Конвенція набирає чинності через три місяці з дати здачі 
на зберігання четвертої ратифікаційної грамоти або четвертого 
документа про прийняття чи затвердження за умови, що поміж 
держав, які виконали цю формальність, принаймні дві держави 
мають спільний кордон.

3. Стосовно будь-якої держави, яка підписала цю Конвенцію 
і яка ратифікуватиме, прийматиме або затверджуватиме її після 
набрання нею чинності, Конвенція набирає чинності через три 
місяці з дати здачі на зберігання її ратифікаційної грамоти або 
документа про прийняття чи затвердження.

СТАТТЯ 10
1. Після набрання цією Конвенцією чинності Комітет міні-

стрів Ради Європи може одностайно вирішити запропонувати 
будь-якій європейській державі, яка не є членом Ради, приєд-
натися до цієї Конвенції. На таку пропозицію кожна держава, 
яка ратифікувала Конвенцію, має дати ясно висловлену згоду.

2. Таке приєднання здійснюється шляхом здачі на збері-
гання Генеральному секретарю Ради Європи документа про 
приєднання, який набирає чинності через три місяці з дати його 
здачі на зберігання.

СТАТТЯ 11
1. Будь-яка Договірна Сторона може, у тому, що її стосу-

ється, денонсувати цю Конвенцію шляхом подання відповідного 
повідом лення на ім’я Генерального секретаря Ради Європи.

2. Така денонсація набирає чинності через шість місяців з 
дати отримання Генеральним секретарем такого повідом лення.

СТАТТЯ 12
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави – 

члени Ради Європи, а також будь-яку державу, яка приєдналася 
до цієї Конвенції, про:
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a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або 

будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєд-
нання;

c) будь-яку дату набрання чинності цією Конвенцією відпо-
відно до статті 9 Конвенції;

d) будь-яку заяву, отриману на виконання положень пункту 
2 статті 2 або пункту 5 статті 3;

e) будь-яке повідом лення, отримане на виконання положень 
статті 11, і дату, з якої денонсація набирає чинності.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те 
уповноважені представники підписали цю Конвенцію.

Вчинено у Мадриді двадцять першого дня травня місяця 
1980 року англійською і французькою мовами, причому обидва 
тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який 
зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар 
Ради Європи надсилає засвідчені копії цієї Конвенції кожній 
державі – члену Ради Європи і будь-якій державі, якій запро-
поновано приєднатися до цієї Конвенції.

ДОДАТОК 11

ТИПОВІ УГОДИ, СТАТУТИ ТА ДОГОВОРИ,  
а також угоди,  статути та договори про основні принципи 

транскордонного співробітництва  
між територіальними громадами або органами влади

Цю градуйовану систему типових угод розроблено з ураху-
ванням наявності двох головних категорій, які визначаються 
залежно від рівня укладання угоди:

- типові міждержавні угоди про транскордонне співробіт-
ництво на регіо нальному та місцевому рівнях;

- угоди, договори та статути про основні принципи спів-
робітництва, які можуть бути основою для транскордон-
ного співробітництва між територіальними громадами 
або органами влади.

1 Як зазначено в другому підпункті пункту 1 статті 3 Конвенції, оскільки 
типові угоди, статути та договори, а також угоди, статути та договори про осно-
вні принципи співробітництва призначені для керівництва, вони не мають сили 
договору.
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Як видно з таблиці, що наводиться нижче, виключно до ком-
петенції держав входять лише дві типові міждержавні угоди: про 
розвиток транскордонного співробітництва та про регіо нальні 
транскордонні зв’язки. Інші міждержавні угоди лише встанов-
люють юридичні межі, які дозволяють територіальним громадам 
або органам влади реалізувати угоди або договори, відповідні 
основні принципи яких наведені у другій категорії.

1. Типові міждержавні 
угоди
Загальні положення 
міждержавних угод

2. Угоди, Статути та Договори про 
основні принципи співробітництва 
між місцевими органами влади

1.1. Типова міждер-
жавна угода про розви-
ток транскордонного 
співробітництва.
1.2. Типова міждер-
жавна угода про тран-
скордонні регіо нальні 
зв’язки.
1.3. Типова міждержавна 
угода про транскордонні 
місцеві зв’язки.
1.4. Типова міждер-
жавна угода про тран-
скордонне співробіт-
ництво на контрактній 
основі між місцевими 
органами влади.
1.5. Типова міждер-
жавна угода про органи 
транскордонного спів-
робітництва між місце-
вими органами влади.

2.1. Угода про основні принципи 
створення групи зв’язку між місце-
вими органами влади.
2.2. Угода про основні принципи 
координації управління транскор-
донними місцевими державними 
справами.
2.3. Угода про основні принципи 
створення транскордонних асоціа-
цій приватного права.
2.4. Договір про основні принципи 
поставки товарів або надання послуг 
між прикордонними місцевими гро-
мадами (типу «приватне право»).
2.5. Договір про основні принципи 
поставки товарів або надання послуг 
між прикордонними місцевими гро-
мадами (типу «публічне право»).
2.6. Договір про основні принципи 
створення органів транскордонного 
співробітництва між громадами.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 270(2009)  

ПРО ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ЄВРОПІ

(13 жовтня 2009 року)

Recommendation 270(2009) of the Congress of Local  
and Regional Authorities on Transfrontier Co-operation in Europe

(13 October 2009)

1. Прикордонне співробітництво між місцевими та регіо-
нальними владами є важливою частиною роботи Ради Європи 
з просування демократичної стабільності та добросусідства між 
державами і регіонами, і завдяки цьому таким цінностям РЄ, 
як демократія, верховенство закону, повага прав людини, вклю-
чаючи права меншин, а також збереження культурного різно-
маніття. Це є головним політичним завданням Ради Європи, 
яке необхідно виконувати на регіо нальному/місцевому рівні у 
партнерстві з націо нальними органами в кожному регіоні.

2. Після останньої доповіді Конгресу на цю тему1 стан справ 
у сфері прикордонного співробітництва в Європі змінився вирі-
шальним чином. Були значно розширені зусилля з підтримки 
прикордонного співробітництва; Комітет міністрів ухвалив 
Рекомендацію Rec(2005)2 Комітету міністрів про належну 
практику та зменшення перешкод для транскордонного й між-
територіального співробітництва між територіальними гро-
мадами  або органами влади; почалася реалізація проекту 
«Використання можливостей для регіонів в Європі – MORE», 
покликаного надавати допомогу місцевим і регіо нальним орга-
нам влади в їх прикордонному співробітництві; Парламентська 
асамблея Ради Європи прийняла Рекомендацію 1829(2008) 

1 Сприяння прикордонному співробітництву як важливому фактору 
демокра тичної стабільності в Європі, Ханс-Мартін Чуді, 2002.
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про прикордонне співробітництво, а Конгрес створив два євро-
регіони.

3. За останні роки образ Європи змінився. Були скасовані 
кордони між державами – членами Європейського Союзу, а в 
результаті його розширення виникли нові зовнішні кордони 
ЄС. Все більше число держав – членів Ради Європи в даний 
час стали частиною цього простору Європейського Союзу без 
кордонів, хоча між багатьма іншими країнами політичні кор-
дони все ще існують.

4. Прикордонне співробітництво, яке організовується і здій-
снюється місцевими та регіо нальними органами влади, реалі-
зується цими органами на найближчому до громадян рівні 
при повній повазі принципів субсидіарності та партнерства. 
Завдяки такій близькості, дана співпраця враховує вимоги 
органів влади, громадян та структур в цих регіонах і дозволяє 
вирішувати конкретні проблеми, з якими стикаються прикор-
донні області.

5. Конкретні знання і повноваження інших учасників про-
цесів на місцях, таких як НУО, представники місцевих ділових 
кіл, профспілки та інші структури є основою прикордонного 
співробітництва. Все це сприяє економічному розвитку прикор-
донних регіонів, завдяки, наприклад, створенню центрів діяль-
ності, обміну новаторськими ідеями або спільно фінансованим 
дослідженням.

6. Кордони можуть розділяти як регіони зі спільною куль-
турою, так і регіони з різними культурами. Коли існують різні 
культури, прикордонне співробітництво може зближувати їх 
для розширення обміну між групами з різним етнічним, куль-
турним, релігійним і лінгвістичним походженням, сприяючи 
тим самим соціальній та культурній інтеграції, взаємній довірі 
та культурі толерантності, що може найкращим чином сприяти 
попередженню конфліктів.

7. Таким чином, прикордонне співробітництво робить свій 
внесок у підвищення рівня соціальної, економічної та терито-
ріальної згуртованості в Європі.

8. Різні програми фінансування Європейського Союзу 
(ЄС), такі як програма «Interreg», Інструмент європейського 
сусідства і партнерства (ІЄСП), а також Інструмент з надання 
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допомоги на етапі до вступу (IPA), значно сприяють успішному 
виконанню програм прикордонного співробітництва.

9. Зі свого боку, Конгрес переконаний, що прикордонне спів-
робітництво може сприяти європейській інтеграції, економіч-
ному розвитку європейських регіонів, зміцненню соціальної та 
територіальної згуртованості, розширенню активної участі всіх 
громадян, а також міжкультурному діалогу.

10. Крім того, Конгрес відзначає успішні результати програм 
і проектів прикордонного співробітництва, орієнтованих на 
конкретні проблеми прикордонних регіонів, а також довгостро-
кове співробітництво між іншими транскордонними структу-
рами, такими як регіон Верхнього Рейну. Сам Конгрес висунув 
власні ініціативи щодо єврорегіонів, зокрема, Адріатичного та 
Чорноморського регіонів. Конгрес також відзначає інші ініціа-
тиви у сфері прикордонного співробітництва, такі як Стратегія 
Європейського Союзу на підтримку розвитку дунайських регі-
онів, а також Чорноморська стратегія ЄС.

11. Конгрес вітає постійну прихильність Парламентської 
асамблеї до прикордонного співробітництва (Рекомендація 
1829(2008)).

12. Виходячи з цього, Конгрес пропонує Комітету міністрів:
a. включати у свою міжурядову програму діяльності ана-

ліз тих труднощів, з якими прикордонні регіони стикаються у 
повсякденному житті, і які є характерними для цих регіонів у 
силу їх розташування на націо нальних кордонах, наприклад, 
при забезпеченні послуг у сфері охорони здоров’я «поверх кор-
донів», при визначенні статусу прикордонних працівників і 
форм соціального забезпечення, механізмів реагування на над-
звичайні ситуації і т.д.;

b. підтримувати обмін експертами та консультаціями відпо-
відно до рекомендацій доповіді.

13. Закликає уряди держав – членів Ради Європи:
a. сприяти укладанню двосторонніх або тристоронніх домов-

леностей, як це передбачено у статті 1 Мадридської рамкової 
конвенції, а також надавати такі фінансові інструменти, які 
стимулюватимуть розробку проектів прикордонного співро-
бітництва;

b. підтримувати створення в прикордонних регіонах засно-
ваних на міжнародному праві юридичних утворень між 
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регіо нальними і місцевими органами самоврядування. Такі 
утворення могли б сприяти вирішенню прикордонних проблем, 
діючи згідно законодавства своїх відповідних країн;

c. підтримувати єврорегіони або аналогічні структури як 
успішні інструменти прикордонного співробітництва;

d. активно сприяти прикордонному співробітництву та зао-
хочувати і стимулювати місцеві та регіо нальні органи влади 
для укладання угод там, де це необхідно, зокрема, ліквідуючи 
перешкоди відповідно до Рекомендації Rec(2005)2 Комітету 
міністрів про належну практику та зменшення перешкод для 
транскордонного й міжтериторіального співробітництва між 
територіальними громадами  або органами влади;

e. працювати над полегшенням перетину кордонів для міс-
цевих громадян, прикордонних працівників, представників біз-
несу та інших осіб, яким регулярно потрібно перетинати кор-
дони у своїй повсякденній діяльності. Це може бути зроблено 
завдяки прийняттю таких заходів, як, наприклад, більш гнучка 
видача віз, у тому числі довгострокових або багаторазових; 
видача віз, окрім столиць (наприклад, у Страсбурзі, де можна 
видавати вид на проживання і паспорт завдяки угоді з держав-
ними органами Франції); додаткові місця переходу кордону 
для осіб, які живуть і працюють поблизу кордонів; прискорені 
про цедури митного огляду або єдині адміністративні будівлі на 
місцях прикордонного контролю;

f. усвідомити, що питання, які вирішуються на націо-
нальному рівні, мають свої особливості на прикордонному 
рівні, наприклад, в тому що стосується положень меншин, 
надання послуг у сфері охорони здоров’я, зайнятості, у сфері 
транспорту, інфраструктури; тому, коли це можливо, слід роз-
робляти націо нальну політику в цих сферах на основі коорди-
нації із зацікавленими місцевими та регіо нальними органами 
влади;

g. підписати і ратифікувати Протокол № 3 про групи співп-
раці в єврорегіонах до Мадридської конвенції;

h. гарантувати спільне фінансування проектів прикордон-
ного співробітництва на націо нальному рівні.

14. Закликає міністрів європейських країн, відповідаль-
них за місцеве та регіо нальне самоврядування, зустріч яких 
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відбудеться в Утрехті (Нідерланди) в листопаді 2009 року, 
проаналізувати можливості поглиблення і надання підтримки 
прикордонному співробітництву на основі укладання міждер-
жавних угод, створення відповідних юридичних та адміністра-
тивних умов, а також завдяки наданню необхідного фінансу-
вання.

15. Пропонує Європейській Комісії розглянути можли-
вість здійснення спільних програм співробітництва між Радою 
Європи та Європейським Союзом на підтримку проектів 
прикордонного співробітництва через програму «Interreg», 
Інструмент європейського сусідства і партнерства (ІЄСП), а 
також Інструмент з надання допомоги на етапі до вступу (IPA). 
Такий підхід повинен з самого початку бути включений у май-
бутню політику, спрямовану на забезпечення територіальної 
згуртованості.
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ПРОТОКОЛ № 3 ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАМКОВОЇ 
КОНВЕНЦІЇ ПРО ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

МІЖ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ  
АБО ОРГАНАМИ ВЛАДИ СТОСОВНО ОБ’ЄДНАНЬ 
ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (ОЄС)

(Утрехт, 16 листопада 2009 року)

Protocol No. 3 to the European Outline Convention  
on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities  

or Authorities concerning Euroregional  
Co-operation Groupings (ECGs) 

(Utrecht, 16 November 2009)

ПРЕАМБУЛА
Держави – члени Ради Європи, які підписали цей Протокол 

№ 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне 
співробітництво між територіальними громадами або органами 
влади (ETS № 106);

бажаючи сприяти співробітництву між територіальними 
громадами або органами влади, які належать до різних держав, 
відповідно до політико-адміністративних структур і міжнарод-
них зобов’язань держав;

будучи сповненими рішучості доповнити із цією метою зако-
нодавчі рамки, передбачені Європейською рамковою конвенцією 
про транскордонне співробітництво між територіальними грома-
дами або органами влади й Протоколами до неї від 9 листопада 
1995 року (ETS № 159) та 5 травня 1998 року (ETS № 169); 

беручи до уваги Декларацію Третього саміту глав держав та 
урядів країн – членів Ради Європи (м. Варшава, 16 – 17 травня 
2005 року) та прийнятий на саміті План дій, який передбачає 
розвиток «транскордонного співробітництва у разі необхід-
ності»; 
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усвідомлюючи відмінності між державами стосовно полі-
тико-адміністративної організації територіальних громад та 
органів влади; 

бажаючи запобігти труднощам, які могли б виникнути через 
розбіжності в націо нальному законодавстві в галузі транскор-
донного та міжтериторіального співробітництва; 

бажаючи задовольнити потреби тих держав-членів, які спо-
внені рішучості в дальшому гармонізувати своє націо нальне 
законодавство; 

усвідомлюючи, що для ряду держав-членів рамкового зако-
нодавства може бути достатньо, особливо зважаючи на сучас-
ний стан їхнього націо нального законодавства, яке охоплює 
відповідні положення права Європейського Співтовариства, 
прийняті компетентними інституціями Європейського Союзу, 

домовилися про таке:

ЧАСТИНА I

Стаття 1
Об’єднання єврорегіо нального співробітництва (ОЄС)
1. Територіальні громади або органи влади та інші органи, 

зазначені відповідно до пункту 1 статті 3, можуть утворити 
орган транскордонного співробітництва у формі «об’єднання 
єврорегіо нального співробітництва» (ОЄС) на території дер-
жав – членів Ради Європи, які є Сторонами цього Протоколу, 
відповідно до передбачених ним умов. 

2. Метою ОЄС є заохочення, підтримка та розвиток в інте-
ресах населення транскордонного та міжтериторіального спів-
робітництва між його членами у сферах спільної компетенції 
та відповідно до повноважень, установлених згідно з націо-
нальним законодавством відповідних держав. 

Стаття 2
Правосуб’єктність, право- та дієздатність  

і застосовне законодавство
1. ОЄС є юридичною особою, що підпадає під дію законо-

давства Сторони, яка є державою-членом Ради Європи й у якій 
знаходиться його штаб-квартира. 

2. ОЄС має найширшу правоздатність, яка надається юри-
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дич ним особам відповідно до націо нального законодавства тієї 
держави. 

3. Законодавство, яке застосовується до типу корпоратив-
ного суб’єкта, обраного для ОЄС членами, обумовлюється 
в угоді про заснування ОЄС без обмеження положень цього 
Протоколу чи будь-яких інших окремих положень, прийнятих 
Стороною відповідно до статті 13. 

4. ОЄС має право на власний бюджет і повноваження його 
виконувати. 

5. ОЄС може укладати контракти, наймати персонал,  
придбавати рухоме та нерухоме майно й здійснювати процесу-
альні дії. 

Стаття 3
Членство

1. Членами ОЄС є територіальні громади або органи влади 
Сторони, а також можуть бути відповідні зацікавлені дер-
жави – члени Ради Європи. Усі юридичні особи, які створено з 
конкретною метою задоволення потреб, що становлять загаль-
ний інте рес, та які не займаються виробничою або комерційною 
діяльністю, можуть бути членами, якщо: 

- їхня діяльність фінансується переважно державою, тери-
торіальною громадою або органом влади чи іншим поді-
бним органом, або 

- їхнє управління підлягає контролю з боку цих суб’єктів, 
або 

- половина членів їхо адміністративного, управлінського 
чи наглядового органу призначається державою, тери-
торіальною громадою або органом влади чи іншим поді-
бним органом. 

Фізичні особи не можуть бути членами ОЄС. 
2. Територіальні громади або органи влади держави, яка не 

є Стороною цього Протоколу та яка має спільний кордон зі 
Стороною, що є або стане державою, у якій знаходиться штаб-
квартира ОЄС, можуть брати участь у створенні цього ОЄС 
або приєднатися до нього, якщо це дозволено угодою між цими 
двома державами без обмеження положень цього Протоколу. 

3. Територіальні громади або органи влади Сторін мають 
більшість виборчих прав в ОЄС. 
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Стаття 4
Заснування ОЄС

1. ОЄС засновується шляхом укладання письмової угоди 
між її членами-засновниками. 

2. Потенційні члени подають усю відповідну документа-
цію для підтвердження того, що необхідних про цедур або фор-
мальностей, передбачених націо нальним законодавством, яке 
застосовується до них, дотримано. Ця документація додається 
до угоди. 

3. Угода визначає, на додаток до переліку членів, назву ОЄС, 
адресу його штаб-квартири, строк існування, мету й завдання 
ОЄС, а також географічну сферу її застосування. Назва ОЄС, 
члени якого мають обмежену відповідальність, повинна міс-
тити слово «обмежений». 

4. До укладання угоди про заснування ОЄС чи до приєд-
нання до ОЄС територіальні громади або органи влади в уста-
новленому порядку інформують, повідомляють своїм націо-
нальним органам влади стосовно цього наміру чи отримують 
від них дозвіл. 

5. У наданні дозволу може бути відмовлено, якщо членство 
в ОЄС може порушити цей Протокол чи норми націо нального 
законодавства, у тому числі повноваження та обов’язки потен-
ційних членів, або якщо членство є не виправданим з огляду на 
державний інте рес або державну політику відповідної Сторони. 
У такому разі Сторона повідомляє про причини відмови в 
наданні дозволу. 

6. У заяві, яка здається разом з документом про ратифіка-
цію чи будь-коли в подальшому, кожна держава може відмови-
тися від вимоги про інформування, сповіщення чи отримання 
дозволу, зазначеної в пункті 4, у цілому чи для окремих катего-
рій територіальних громад або органів влади, чи для окремих 
типів співробітництва. 

7. Угода реєструється чи опубліковується в державі, де зна-
ходиться штаб-квартира ОЄС, а також у всіх державах, до яких 
належать його члени відповідно до застосовного націо нального 
законодавства. 

8. Територіальні громади або органи влади, які є членами 
ОЄС, інформують свої націо нальні органи влади про те, що 
ОЄС засновано на законних підставах.
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9. Угода складається мовою (мовами) держави, в якій знахо-
диться штаб-квартира ОЄС, та мовою (мовами) члена (членів), 
причому всі тексти є рівноавтентичними.

Стаття 5
Статути

1. Статути ОЄС є складовою частиною угоди про його засну-
вання. 

2. Статути складаються мовою (мовами) держави, де зна-
ходиться штаб-квартира ОЄС, та мовою (мовами) члена (чле-
нів), причому всі тексти є рівноавтентичними. Вони можуть 
визначати, яка мова чи мови вважається (уважаються) робо-
чою мовою (робочими мовами). 

3. На додаток до обов’язкових положень угоди, статути міс-
тять правила стосовно членства в ОЄС, виходу з нього або 
його розпуску, у тому числі правові наслідки, а також стосовно 
діяльності, органів та їхніх завдань, укомплектування персона-
лом, бюджетів і фінансування, відповідальності, підзвітності й 
прозорості ОЄС без обмеження положень цього Протоколу та 
відповідно до застосовного законодавства. 

Стаття 6
Внесення поправок до угоди й статутів

Внесення будь-якої поправки до угоди, зазначеної в статті 4, 
та будь-якої суттєвої поправки до статутів, зазначених у статті 
5, здійснюється за однаковими про цедурами й з дотриман-
ням форми відповідних статей. Суттєві поправки до статутів 
є такими, які безпосередньо чи опосередковано спричиняють 
унесення поправки до угоди. Більшість, яка є необхідною для 
прийняття будь-якої такої поправки, визначається в статутах. 

Стаття 7
Завдання та сфера діяльності

1. ОЄС виконує ті завдання, які його члени йому доручають. 
Ці завдання повинні відповідати компетенції членів згідно з 
їхнім відповідним націо нальним законодавством, а також бути 
переліченими в угоді й статутах. 

2. ОЄС ухвалює рішення та забезпечує їхнє виконання сто-
совно та в інте ресах фізичних та юридичних осіб відповідно до 
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юрисдикції держав, до яких належать його члени. Члени вжи-
вають усіх необхідних заходів, які підпадають під їхню компе-
тенцію, для забезпечення виконання рішень ОЄС. 

3. Завдання, поставлені перед ОЄС, не повинні стосуватися 
здійснення розпорядчих повноважень. ОЄС не є вповноваже-
ним уживати заходів, які можуть зачіпати права та свободи 
фізичних осіб чи обкладати зборами фіскального характеру. 

4. ОЄС не має права здійснювати повноваження, які здій-
снюють територіальні громади або органи влади як представ-
ники держави, до якої вони належать, за винятком випадків, 
коли це належним чином дозволено. Воно може здійснювати 
повноваження, які надають йому держави – члени ОЄС. 

Стаття 8
Строк існування

1. ОЄС засновується на обмежений або необмежений строк, 
який повинно бути визначено в угоді й статутах. 

2. ОЄС повинно бути ліквідовано ipso facto, коли строк, на 
який його було засновано, закінчився чи якщо територіальні 
громади або органи влади втрачають контроль над більшістю 
виборчих прав. Його також може бути ліквідовано одностай-
ним рішенням його членів. 

Стаття 9
Відповідальність

1. ОЄС (або, якщо його активів недостатньо, його члени 
спільно) несе відповідальність перед третіми сторонами за свої 
дії, у тому числі борги будь-якого характеру, навіть якщо ті дії 
виходять за межі його завдань. 

2. ОЄС несе відповідальність перед своїми членами за будь-
яке порушення законодавства, під яке воно може підпадати. 

3. Органи ОЄС несуть відповідальність стосовно ОЄС за 
будь-яке порушення законодавства, яке вони вчинили під час 
виконання своїх функцій. 

4. Якщо член ОЄС має лише обмежену відповідальність 
згідно з націо нальним законодавством, під яке він підпадає, 
інші члени також можуть обмежити свою відповідальність у 
статутах. 

5. Держава, на території якої планується заснування 
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штаб-квартири ОЄС, може заборонити реєстрацію або опу-
блікування повідом лення про ОЄС, якщо один чи більше його 
потенційних членів мають обмежену відповідальність. 

Стаття 10
Вирішення спорів

1. У разі виникнення спору між ОЄС та його членами ком-
петентними судами є суди держави, де знаходиться штаб-
квартира ОЄС. 

2. У разі виникнення спору між ОЄС і третьою стороною 
компетентними судами є суди держави, де третя сторона дійсно 
проживає або, у разі юридичної особи, держави, де знаходиться 
її головний офіс або штаб-квартира за умови, що ці держави є 
державами – членами Ради Європи. 

3. Незважаючи на положення пункту 2, ОЄС, територіальні 
громади або органи влади, інші відповідні суб’єкти публіч-
ного чи приватного права й треті сторони можуть укладати 
арбітражну угоду. Якщо резиденція, головний офіс або штаб-
квартира третьої сторони не знаходиться на території дер-
жави – члена Ради Європи, ОЄС укладає арбітражну угоду сто-
совно всіх видів діяльності з цією стороною. 

4. Треті сторони зберігають за собою visavis територіаль-
них громад або органів влади, від імені яких ОЄС виконує 
окремі завдання, усі права, якими вони користувалися б, якби 
такі завдання не виконувалися ОЄС. 

5. У будь-якому разі права фізичних та юридичних осіб охо-
плюють право на звернення до всіх компетентних органів і 
судів, у тому числі право на доступ до послуг їхньою мовою та 
доступ до інформації. 

Стаття 11
Нагляд, адміністративна та юридична перевірка

1. Рішення та дії ОЄС підлягають такому самому наглядові 
й адміністративній та юридичній перевірці законності дій тери-
торіальних громад або органів влади, що вимагаються в дер-
жаві, в якій знаходиться штаб-квартира ОЄС. 

2. ОЄС відповідає на інформаційні запити, зроблені орга-
нами влади держави, до якої належать територіальні гро-
мади або органи влади. Наглядові органи Сторін намагаються 
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запровадити засоби відповідного координування та інформу-
вання. 

3. Рішення та дії територіальних громад або органів влади 
та інших суб’єктів публічного чи приватного права підлягають 
нагляду й адміністративній та юридичній перевірці законності 
дій територіальних громад або органів влади та інших суб’єктів 
публічного права у формі, що вимагається в державах, до юрис-
дикції яких належать зазначені органи влади. 

4. У випадках, коли ОЄС здійснює будь-яку діяльність з 
порушенням норм державної політики, державної безпеки, охо-
рони здоров’я або суспільної моралі держав, до яких належать 
його члени, або з порушенням державного інте ресу зазначе-
них держав, компетентний орган чи установа цих держав може 
заборонити цю діяльність на своїй території чи вимагати від 
членів, які підпадають під його (її) юрисдикцію, вийти з ОЄС, 
якщо останнє не припиняє відповідної діяльності. Такі забо-
рони не є засобом довільного або прихованого обмеження спів-
робітництва між членами. Перевірка рішення компетентного 
органу чи установи судовим органом є можливою. 

5. Незважаючи на порядок розпуску ОЄС відповідно до 
цього Протоколу й статутів, на запит компетентного органу із 
законним інте ресом компетентний суд або компетентний орган 
Сторони, де знаходиться штаб-квартира ОЄС, може вимагати 
ліквідації ОЄС, якщо він уважає, що дії ОЄС виходять за межі 
завдань, покладених на нього. Компетентний суд або орган 
можуть надати ОЄС час для виправлення ситуації. Якщо ОЄС 
не може зробити цього впродовж наданого часу, його може бути 
оголошено ліквідованим. 

Стаття 12
Фінансовий аудит

1. Менеджмент і виконання бюджету ОЄС підлягають 
фінансовому аудитові відповідно до націо нального законодав-
ства Сторони, де знаходиться його штаб-квартира. Ця держава 
невідкладно інформує інші держави, територіальні громади або 
органи влади яких є членами ОЄС, про результати аудиту й про 
заходи, вжиті стосовно ОЄС. 

2. Будь-яка інша держава, залучена або безпосередньою 
участю в ОЄС, або шляхом участі її територіальних громад або 
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органів влади чи інших юридичних осіб, зазначених у пункті 1 
статті 3, може на своїй території та відповідно до застосовного 
націо нального законодавства здійснювати фінансовий аудит 
ОЄС. ОЄС та держави-члени мають бути поінформовані зазда-
легідь. 

ЧАСТИНА II

Стаття 13
Виконання Протоколу

1. Сторони вживають таких законодавчих, адміністративних 
чи інших заходів, які є відповідними для забезпечення вико-
нання положень частини I. 

2. Для сприяння виконанню цього Протоколу додаток перед-
бачатиме детальніші, але факультативні положення для засну-
вання та функціонування ОЄС. Сторони, які бажають увести до 
свого націо нального законодавства всі положення додатка або 
їхню частину, можуть це зробити згідно з відповідними консти-
туційними та законодавчими про цедурами. 

3. Положення додатка може бути відтворено так, як вони є, 
або адаптовано для задоволення потреб відповідних Сторін. 

4. Сторони можуть заявити, що положення додатка, як 
тільки вони вводяться до їхньої правової системи, є здійснюва-
ними заходами, зазначеними в пункті 1. 

5. Положення додатка не є автентичним тлумаченням поло-
жень, охоплених у частині I. 

6. Положення додатка розробляються Радою Європи й дода-
ються до цього Протоколу, як тільки їх схвалить Комітет мініс-
трів. 

Стаття 14
Інформація

1. Сторони інформують свої територіальні громади 
або органи влади про заходи, вжиті для виконання цього 
Протоколу. 

2. Сторони повідомляють Генеральному секретарю Ради 
Європи про заходи, вжиті для виконання цього Протоколу. 

3. Сторони надсилають Генеральному секретарю Ради 
Європи всю відповідну інформацію про ОЄС, утворене відпо-
відно до цього Протоколу. 
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Стаття 15
Застосовність інших договорів

Цей Протокол не впливає на застосовність договорів, 
які існують між Сторонами в питаннях транскордонного чи 
міжрегіо нального співробітництва, або можливість Сторін 
укладати нові договори в цій сфері, якщо вони цього бажають. 

Стаття 16
Сфера застосування

1. У заяві, яка здається на зберігання Генеральному секре-
тарю Ради Європи під час ратифікації, прийняття, затвер-
дження чи приєднання, кожна держава визначає категорії 
територіальних громад або органів влади і юридичних осіб, які 
зазначено в пункті 1 статті 3 та яких вона виключає зі сфери 
застосування цього Протоколу. 

2. Для застосування цього Протоколу самостійними дер-
жавними громадами або органами влади, наділеними власними 
законодавчими повноваженнями відповідно до націо нального 
законодавства Сторони, до юрисдикції якої вони належать, вва-
жаються «територіальні громади або органи влади» без обме-
ження положень пункту 1. 

3. Будь-яку заяву, зроблену згідно з пунктом 1, може бути 
змінено шляхом надіслання повідом лення, адресованого 
Генеральному секретарю. Таке повідом лення набирає чинності 
в день його отримання. 

Стаття 17
Застереження

Не дозволяється жодних застережень стосовно цього 
Протоколу. 

Стаття 18
Терміни та визначення

Терміни та визначення, які використовуються в цьому 
Протоколі, мають те саме значення й уживаються для тих 
самих цілей, що й такі самі терміни та визначення, наведені в 
Європейській рамковій конвенції про транскордонне співробіт-
ництво між територіальними громадами або органами влади, 
Додатковому протоколі та Протоколі № 2 до неї. 
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ЧАСТИНА III

Стаття 19
Підписання та набрання чинності Протоколом

1. Цей Протокол є відкритим для підписання державами, які 
підписали Європейську рамкову конвенцію про транскордонне 
співробітництво між територіальними громадами або органами 
влади. Він підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. 
Держава, яка підписала цей Протокол, не може його ратифі-
кувати, прийняти або затвердити, якщо вона раніше чи одно-
часно не ратифікувала, прийняла або затвердила Європейську 
рамкову конвенцію. Ратифікаційні грамоти або документи 
про прийняття чи затвердження передаються на зберігання 
Генеральному секретарю Ради Європи. 

2. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що 
настає після закінчення тримісячного строку з дати передачі 
на зберігання четвертої ратифікаційної грамоти або четвертого 
документа про прийняття чи затвердження. 

3. Стосовно будь-якої держави, яка підписала цей Протокол 
та яка одночасно висловлює свою згоду на обов’язковість для 
неї цього Протоколу, Протокол набирає чинності в перший день 
місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати 
передачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа 
про прийняття чи затвердження. 

Стаття 20
Приєднання

1. Після набрання цим Протоколом чинності будь-яка дер-
жава, яка приєдналася до Європейської рамкової конвенції, 
може також приєднатися до цього Протоколу. 

2. Приєднання здійснюється шляхом передачі на зберігання 
Генеральному секретарю Ради Європи документа про приєд-
нання, який набирає чинності в перший день місяця, що настає 
після закінчення тримісячного строку з дати передачі його на 
зберігання. 

Стаття 21
Денонсація

1. Будь-яка Сторона може будь-коли денонсувати цей 
Протокол шляхом надіслання повідом лення Генеральному 
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секретарю Ради Європи. Така денонсація набирає чинності в 
перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного 
строку з дати отримання такого повідом лення Генеральним 
секретарем. 

2. Якщо цей Протокол денонсовано, правосуб’єктність, пра-
вота дієздатність ОЄС, заснованого до денонсації, залишаються 
незмінними. 

Стаття 22
Повідом лення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам – 
членам Ради Європи та будь-якій іншій державі, яка приєдна-
лася до цього Протоколу, про: 

a) будь-яке підписання; 
b) передачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти 

або документа про прийняття, затвердження чи приєднання; 
c) будь-яку дату набрання цим Протоколом чинності згідно 

зі статтями 19 й 20; 
d) будь-яке внутрішнє законодавство стосовно виконання 

положень цього Протоколу відповідно до пункту 1 статті 13; 
e) затвердження додатка або його частин Комітетом міні-

стрів Ради Європи; 
f) будь-яку заяву, отриману під час застосування положень 

пункту 6 статті 4, пункту 4 статті 13 і пунктів 1 й 3 статті 16 чи 
будь-яке повідом лення про зміну таких заяв; 

g) будь-яку іншу дію, повідом лення чи інформацію стосовно 
цього Протоколу.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним 
чином на те вповноважені, підписали цей Протокол. 

Учинено в м. Утрехт 16 листопада 2009 року англійською та 
французькою мовами, причому обидва тексти є рівно автентич-
ними, в одному примірнику, який передається на зберігання в 
архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи над-
силає засвідчені копії кожній державі – члену Ради Європи та 
будь-якій державі, яка приєдналася до цього Протоколу.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ  
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ 331(2012)  

ПРО УПРАВЛІННЯ МАКРОРЕГІОНАМИ В ЄВРОПІ

(18 жовтня 2012 року)

Recommendation 331(2012) of the Congress of Local  
and Regional Authorities on the governance  

of macro-regions in Europe
(18 October 2012)

1. Макрорегіон – це об’єднання наднаціо нальних утворень 
(місцевих і регіо нальних влад), територія, яка охоплює ряд 
різних країн чи регіонів, пов’язаних однією або більше загаль-
ними характеристиками або проблемами, які об’єднуються для 
співпраці з загальних питань. Конгрес вважає, що така співп-
раця може внести додатковий внесок у соціальну і територі-
альну згуртованість і демократичну стабільність.

2. Існують численні потенційні переваги такого підходу. 
Широкомасштабна економічна платформа полегшує публіч-
ним органам влади ефективне здійснення своїх завдань, покра-
щення якості публічних послуг і тим самим підвищення якості 
життя громадян. Макрорегіони можуть підвищувати рівень 
соціального та економічного розвитку, створювати додаткові 
можливості для громадян з точки зору зайнятості і культури, 
покращення можливостей для творчості і підвищення продук-
тивності, а також для поліпшення добросусідських відносин 
і взаєморозуміння між людьми. Це може бути також досить 
корисним у подоланні спільних проблем, таких як захист 
навколишнього середовища.

3. Визнання переваг співпраці між регіонами та відповідного 
подолання бар’єрів вже тривалий час було ключовим аспектом 
Європейського проекту. Основні положення як Європейської 
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хартії місцевого самоврядування, так і Рамкового документу 
з регіо нальної демократії – це право територіальних органів 
влади об’єднуватися і співпрацювати з іншими такими самим 
органами влади в інших країнах з питань, що належать до їх 
компетенції, і в рамках закону.

4. Дедалі важливішу роль у такій співпраці відіграє 
Європейський Союз (ЄС). Поступове розширення ЄС і 
Європейська політика сусідства збільшили кількість держав – 
членів Ради Європи, які можуть скористатися структурними 
фондами ЄС; при цьому була виявлена необхідність вдоскона-
лення територіальної згуртованості між державами – членами 
ЄС і не членами ЄС у більш широкому європейському регіоні.

5. Досвід свідчить про те, що необхідно долати численні 
перешкоди ще до того, як політичні наміри та зобов’язання 
щодо вдосконалення макрорегіо нального співробітництва 
можуть бути реалізовані у вигляді конкретних результатів. 
Проекти повинні бути реалістичними у своїх масштабах, орієн-
тованими на результат і мати практичний характер, відбиваючи 
реальну ситуацію на місцях. Завдяки наголосу на співпрацю по 
конкретних секторах, з обмеженими цілями, таке співробітни-
цтво можна реалізувати швидше, уникаючи при цьому глухих 
кутів, пов’язаних з різними формами напруженості між уря-
дами на націо нальному рівні.

6. Численні перешкоди на шляху такої співпраці мають юри-
дичний характер і пов’язані з тими питаннями, які розгляда-
ються в 3-му Протоколі до Європейської рамкової конвенції 
про транскордонне співробітництво між територіальними гро-
мадами або органами влади (Мадридська конвенція). Виходячи 
з цього, набуття чинності цим Протоколом у найближчому май-
бутньому має стати пріоритетом порядку денного Ради Європи 
у сфері місцевої та регіо нальної демократії.

7. З урахуванням цього, Конгрес, підтверджуючи важли-
вість Мадридської конвенції та протоколів до неї, посилаючись 
також на:

a. статтю 10 Європейської хартії місцевого самоврядування 
про право на асоціацію;

b. Рамковий документ з регіо нальної демократії;
c. Рекомендацію Rec(2005)2 Комітету міністрів про 

належну практику та зменшення перешкод для транскор-
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донного й міжтериторіального співробітництва між тери-
торіальними громадами  або органами влади.

8. Рекомендує, щоб Комітет міністрів закликав ті держави-
члени, які ще цього не зробили, підписати і ратифікувати 
Мадридську конвенцію і Протоколи до неї і відобразити їх 
положення у своєму націо нальному законодавстві.

9. Рекомендує, щоб Комітет міністрів запропонував держа-
вам-членам:

a. сприяти включенню багатосторонніх угод і домовленос-
тей, як це передбачено у статті 1 Мадридської конвенції, і 
надавати фінансові інструменти, що сприяють створенню 
проектів макрорегіо нального співробітництва;

b. підтримувати розвиток макрорегіонів в якості успіш-
них платформ для міжрегіо нального та транскордонного 
співробітництва;

c. надавати націо нальне часткове фінансування проектів 
макрорегіо нальної співпраці для стимулювання подібних 
проектів.

10. Пропонує Комітету міністрів:
a. включати, в якості своєї міжурядової програми діяль-

ності, розгляд питання щодо того, яким чином можна 
долати перешкоди на шляху міжрегіо нального, тран-
скордонного та макрорегіо нального співробітництва і 
як добиватися того, щоб таке співробітництво сприяло 
досягненню мети розвитку демократії з наголосом на її 
місцеві й регіо нальні аспекти;

b. підтримувати обміни між експертами та обмін рекомен-
даціями серед макрорегіо нальних представників та екс-
пертів, завдяки проведенню семінарів, координаційних 
зустрічей та створення контактних груп для вивчення най-
кращої практики, роботи в рамках партнерських зв’язків 
для досягнення більшого впливу РЄ та більш ефективного 
використання існуючих ресурсів Ради Європи.
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В Е Л И К А  Б Р И Т А Н І Я

ЗАКОН ПРО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ 2011 РОКУ

(15 листопада 2011 року)
(витяги)

Localism Act 2011
(As of 15 November, 2011)

Закон встановлює функції і про цедури функціонування 
місцевих та деяких інших органів влади; встановлює функції 
Комісії з місцевого управління в Англії; передбачає можливості 
для відшкодування фінансових санкцій, накладених Судом 
Європейського Союзу на Сполучене Королівство від місце-
вих і публічних органів; встановлює положення щодо фінан-
сування місцевих органів влади; встановлює положення щодо 
планування на рівні міст і сільської місцевості, громадського 
інфраструктурного збору та надання дозволу на інфраструк-
турні проекти націо нального значення; встановлює положення 
щодо соціального та інших видів житла; передбачає віднов-
лення Лондона; а також стосується пов’язаних із зазначеним 
вище цілей.

[15 листопада 2011 року]
[…]
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РОЗДІЛ 1
МІСЦЕВЕ ВРЯДУВАННЯ

ГЛАВА 1
ЗАГАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

1. Загальні повноваження органу місцевого самовряду
вання

(1) Орган місцевого самоврядування уповноважений вчи-
няти будь-які дії, які, за загальним правилом, можуть вчиняти 
фізичні особи.

(2) Пункт (1) застосовується до дій, які будь-яка фізична 
особа може вчиняти навіть незважаючи на факт, що вони за 
своїм характером, межами або в інший спосіб – 

(a) відрізняються від будь-яких дій, які такий орган може 
вчиняти, крім пункту (1), або

(b) відрізняються від будь-яких дій, які можуть вчиняти 
інші державні органи влади.

(3) У цій Статті вислів «фізична особа» означає будь-яку 
фізичну особу, наділену повною дієздатністю.

(4) Коли пункт (1) уповноважує орган влади вчинити певну 
дію, він надає повноваження (згідно зі статтями 2–4) на її вчи-
нення у будь-якому разі, включаючи – 

(a) повноваження вчинити таку дію будь-де у Сполученому 
Королівстві або в іншому місці,

(b) повноваження вчинити таку дію з комерційною метою 
або інакше за певну плату чи без неї, а також

(c) повноваження вчинити таку дію на користь або інакше 
органу влади, його території або осіб, які постійно про-
живають або знаходяться на його території.

(5) Загальність повноваження, що покладається пунктом 
(1) (загальні повноваження), не обмежується існуванням будь-
якого іншого повноваження відповідного органу, яке (у будь-
якій мірі) частково збігається із загальними повноваженнями.

(6) Будь-яке зазначене вище інше повноваження не обмежу-
ється існуванням загальних повноважень (але див. статтю 5(2)).

[...]
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2. Межі загальних повноважень
(1) Якщо виконання певного повноваження органу місце-

вого самоврядування, що існує до набрання чинності, підлягає 
обмеженням, ці обмеження застосовуються також до виконання 
загальних повноважень тією мірою, якою воно частково збіга-
ється з повноваженням, що існує до набрання чинності.

(2) Загальні повноваження не дають можливості органу міс-
цевого самоврядування вчиняти –

(a) будь-яку дію, що її орган влади не може вчиняти в силу 
обмеження, що існує до набрання чинності, або

(b) будь-яку дію, що її орган влади не може вчиняти в силу 
обмеження, що існує після набрання чинності, що засто-
совується до –
(i) до загальних повноважень,
(ii) до всіх повноважень органу влади, або
(iii) до всіх повноважень органу влади, але за винят-

ками, що не включають загальні повноваження.
(3) Загальні повноваження не встановлюють право –
(a) запроваджувати або змінювати будь-які домовленості, 

що можуть бути досягнуті згідно з Частиною 6 Закону 
про місцеве врядування 1972 року (домовленості щодо 
здійснення функцій певного органу комітетами, спіль-
ними комітетами, посадовими особами тощо);

(b) запроваджувати або змінювати будь-які домовленості, 
що досягнуті або можуть бути досягнуті в силу або 
згідно з Частиною 1A Закону про місцеве врядування 
2000 року (домовленості щодо місцевого врядування в 
Англії);

(c) запроваджувати або змінювати будь-які домовленості 
(застереження) щодо розірвання контракту або інші 
домовленості, на які не поширюється дія чч. (a) і (b), 
яке уповноважує будь-яку особу на виконання будь-
якої функції органу місцевого самоврядування.

(4) У цій Статті –
вислів «обмеження, що існує після набрання чинності» озна-

чає заборону, застереження або інше обмеження, чітко встанов-
лене будь-якою законодавчою нормою, що –

(a) міститься у будь-якому законі, прийнятому після закін-
чення сесії, на якій прийнято цей Закон, або 
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(b) міститься у документі, прийнятому згідно із законом та 
який набрав чинності одночасно чи після набрання чин-
ності статтею 1;

вислів «обмеження, що існує до набрання чинності» означає 
заборону, застереження або інше обмеження, чітко встановлене 
будь-якою законодавчою нормою, що –

(a) міститься у цьому або у будь-якому іншому законі, при-
йнятому не пізніше закінчення сесії, на якій прийнято 
цей Закон, або

(b) міститься у будь-якому документі, прийнятому згідно із 
законом та який набрав чинності до набрання чинності 
статтею 1;

вислів «повноваження, що існує до набрання чинності» озна-
чає повноваження, яке надається законодавчою нормою, що –

(a) міститься у цьому або у будь-якому іншому законі, при-
йнятому не пізніше закінчення сесії, на якій прийнято 
цей Закон, або

(b) міститься у будь-якому документі, прийнятому згідно із 
законом та який набрав чинності до набрання чинності 
статтею 1.

3. Межі оплати за виконання загальних повноважень
(1) Пункт (2) застосовується, коли –
(a) орган місцевого самоврядування надає послугу особі 

інакше, ніж із комерційною метою, а також
(b) надання ним зазначеної послуги особі здійснено або може 

бути здійснено на виконання загальних повноважень.
(2) Загальні повноваження встановлюють право здійсню-

вати оплату особі за надання нею певної послуги [іншій] особі, 
лише якщо –

(a) зазначена послуга не належить до тих послуг, надання 
яких [іншій] особі вимагається від органу влади відпо-
відно до законодавства, 

(b) особа погодилася на її надання, а також
(c) не беручи до уваги цю Статтю та статтю 93 Закону про 

місцеве врядування 2003 року, відповідний орган влади 
не уповноважений здійснювати оплату за надання 
зазначеної послуги. 

(3) Загальні повноваження підлягають зобов’язанню забез-
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печувати, щоб, враховуючи два фінансових роки поспіль, дохід 
від виплат, дозволених пунктом (2), не перевищував витрати 
на надання.

(4) Зобов’язання згідно з пунктом (3) застосовується окремо 
стосовно кожного виду послуг.

4. Межі вчинення дій з комерційною метою при виконанні 
загальних повноважень

(1) Загальні повноваження встановлюють право органу міс-
цевого самоврядування вчиняти певні дії з комерційною метою 
лише якщо вони є діями, які зазначений орган може, на вико-
нання загальних повноважень, вчиняти інакше, ніж з комерцій-
ною метою.

(2) Коли на виконання загальних повноважень орган місце-
вого самоврядування вчиняє будь-які дії з комерційною метою, 
зазначений орган має вчиняти їх через будь-яку компанію.

(3) Орган місцевого самоврядування не може, на виконання 
загальних повноважень, вчиняти будь-які дії з комерційною 
метою стосовно будь-якої особи, якщо будь-яка законодавча 
норма вимагає від зазначеного органу вчинення таких дій сто-
совно зазначеної особи.

(4) У цій Статті термін «компанія» означає –
(a) будь-яку компанію у значенні статті 1(1) Закону про 

компанії 2006 року, або
(b) товариство, що зареєстроване або має бути зареєстро-

ване згідно із Законом про кооперативні та суспільно-
корисні товариства та кредитні спілки 1965 року або 
Законом про промислові товариства та товариства вза-
ємодопомоги (Північна Ірландія) 1969 року.

5. Повноваження щодо ухвалення додаткової норми
(1) Якщо Державний секретар вважає, що будь-яка зако-

нодавча норма (прийнята або передбачена) перешкоджає або 
обмежує органи місцевого самоврядування у здійсненні ними 
загальних повноважень, Державний секретар може своїм нака-
зом внести зміни, скасувати, відкликати або не застосовувати 
цю норму.

(2) Якщо Державний секретар вважає, що загальні повно-
важення частково збігаються (будь-якою мірою) з іншими 
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повноваженнями, з метою усунення або зменшення цього збігу, 
Державний секретар може своїм наказом внести зміни, скасу-
вати, відкликати або не застосовувати будь-яку законодавчу 
норму (прийняту або передбачену).

(3) Державний секретар може своїм наказом закріпити 
норму, що перешкоджає органам державної влади вчиняти, на 
виконання загальних повноважень, будь-які дії, які визначені 
або описані у його наказі.

(4) Державний секретар може своїм наказом передбачити, 
щоб виконання загальних повноважень органами місцевого 
самоврядування було обумовлено, загалом або стосовно вчи-
нення конкретних визначених дій або опису таких дій, визна-
чених у його наказі.

(5) Повноваження згідно з пунктами (1), (2), (3) або (4) 
можуть здійснюватися по відношенню до –

(a) всіх органів місцевого самоврядування,
(b) конкретних органів місцевого самоврядування, або
(c) конкретного опису органу місцевого самоврядування.
(6) Повноваження згідно з пунктом (1) або (2) щодо вне-

сення змін або незастосування будь-якої законодавчої норми 
включає повноваження щодо внесення змін або незастосування 
будь-якої законодавчої норми на певний період.

(7) Перед тим, як видати наказ згідно з пунктом (1), (2), (3) 
або (4), Державний секретар має провести консультації з –

(a) такими органами місцевого самоврядування,
(b) такими представниками місцевого врядування, а також
(c) такими іншими особами (за наявності), 
з якими Державний секретар вважає за потрібне.
(8) Перед тим, як видати наказ згідно з пунктом (1), що 

застосовується щодо Уельсу, Державний секретар має провести 
консультації з міністрами Уельсу.

6. Межі повноваження згідно зі статтею 5(1)
(1) Державний секретар не може ухвалити норму, як перед-

бачено у статті 5(1), якщо тільки він не вважає, що умови 
пункту (2), за необхідності, дотримано стосовно ухвалення 
такої норми.

(2) Такими умовами є –
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(a) чинність норми є пропорційною меті політики, на забез-
печення якої спрямована така норма;

(b) норма в цілому забезпечує справедливий баланс між 
державним інте ресом та інте ресами будь-якої особи, 
якій завдано шкоду цим інте ресом;

(c) норма не скасовує жодного необхідного захисту;
(d) норма не перешкоджає будь-якій особі продовжувати 

реалізовувати будь-яке право або свободу, на продо-
вження реалізації яких ця особа могла обґрунтовано 
очікувати; 

(e) норма не має конституційного значення.
(3) У жодному наказі згідно зі статтею 5(1) не може бути 

закріплено норму щодо делегування або передачі будь-якої 
законодавчої функції.

(4) Для цілей пункту (3) «законодавча функція» – це зако-
нодавча функція згідно з наказом, регламентом, постановою 
або іншим підзаконним нормативним актом.

(5) Жодним наказом згідно зі статтею 5(1) не може бути ска-
совано або змінено будь-який податок.

[…]

8 Тлумачення у цій Главі
(1) У цій Главі –
вислів «загальні повноваження» означає повноваження, 

накладені статтею 1(1);
вислів «орган місцевого самоврядування» означає –
(a) раду графства в Англії;
(b) окружну раду;
(c) раду Лондонського боро*;
(d) муніципальну раду Лондонського Сіті з повноважен-

нями органу місцевого самоврядування;
(e) раду островів Сіллі; або
(f) будь-яку прийнятну адміністративну раду;
вислів «законодавча норма» означає положення закону або 

підзаконного акту, ухваленого на його виконання.

* Боро (від англ. borough) – муніципальний округ м. Лондон; має власну 
адміністрацію та окружну раду. Адміністративно м. Лондон розділено на  
33 райони, в число яких входять 32 боро та Сіті. – Прим. перекладача.
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(2) Будь-яка адміністративна рада є «прийнятною» для 
цілей цієї Глави, якщо така рада відповідає умовам, встановле-
ним наказом Державного секретаря для цілей цієї Статті. 

[…]

ГЛАВА 4
ПЕРЕДАЧА І ДЕЛЕГУВАННЯ ФУНКЦІЙ  

ПЕВНИМ ОРГАНАМ ВЛАДИ
15. Повноваження щодо передачі місцевих державних 

функцій уповноваженим (дозволеним) органам влади
(1) Державний секретар може своїм наказом закріпити 

норму –
(a) щодо передачі будь-якої місцевої державної функції від 

органу державної влади, який її здійснює, уповноваже-
ному (дозволеному) органу влади;

(b) щодо здійснення місцевих державних функцій, що пере-
даються уповноваженим (дозволеним) органам влади 
згідно з цією Статтею (включаючи норму, що дозволяє 
делегувати здійснення таких функцій).

(2) Будь-який наказ згідно з цією Статтею може змінити 
будь-який підзаконний акт (прийнятий або передбачений) для 
цілей закріплення норми, що передбачено у пункті (1).

(3) Повноваження щодо змін підзаконного акту згідно з 
пунктом (2) є повноваженням –

(a) застосовувати цей підзаконний акт зі змінами чи без 
них;

(b) поширювати дію, не застосовувати або вносити зміни до 
підзаконного акту, або

(c) скасовувати або відкликати цей підзаконний акт із 
застереженнями чи без них.

(4) Будь-який наказ згідно з цією Статтею може не застосо-
вувати або змінити застосування Глави 4 Частини 1A Закону 
про місцеве врядування 2000 року (зміна домовленостей щодо 
місцевого врядування) стосовно ради графства або окружної 
ради, якій згідно з наказом передається певна місцева державна 
функція.

(5) Державний секретар не може видати наказ, як передба-
чено у цій Статті, якщо тільки він не вважає, що існує вірогід-
ність того, що видання такого наказу могло б – 
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(a) сприяти економічному розвитку або накопиченню капі-
талу, або

(b) підвищити рівень відповідальності на місцевому рівні 
стосовно кожної місцевої державної функції, що пере-
дається згідно з наказом.

(6) Для цілей пункту (5)(b), стосовно будь-якої місцевої 
державної функції, рівень відповідальності на місцевому рівні 
підвищується, якщо здійснення цієї функції стає більш відпо-
відальним для осіб, які проживають або працюють на території 
уповноваженого (дозволеного) органу влади, якому її передано. 

(7) Державний секретар не може видати наказ, як передба-
чено у цій Статті, якщо тільки він не вважає, що певна місцева 
державна функція, передана згідно з наказом, може належним 
чином здійснюватися уповноваженим (дозволеним) органом 
влади, якому її передано.

(8) Державний секретар не може видати наказ згідно з цією 
Статтею щодо передачі місцевої державної функції уповнова-
женому (дозволеному) органу влади, якщо зазначений орган не 
погодився на таку передачу.

(9) Перед тим, як видати наказ згідно з цією Статтею, 
Державний секретар має провести консультації з тими особами, 
з якими він вважає за потрібне.

[…]

17. Схеми передачі
(1) Державний секретар може ухвалити схему для передачі 

майна, прав або обов’язків від особи або від органу, яка (який) 
має будь-яку місцеву державну функцію, крім наказу згідно 
зі статтею 15, уповноваженому (дозволеному) органу влади, 
якому ця функція передається.

[…]

20. Тлумачення у цій Главі
У цій Главі –
термін «підзаконний акт» включає будь-який підзаконний 

акт, що міститься у будь-якому місцевому законі або підзакон-
них актах, прийнятих на його виконання (у значенні Закону 
про тлумачення 1978 року);
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термін «міністр Корони» має те саме значення, що міститься 
у Законі про міністрів Корони 1975 року;

термін «місцева державна функція», стосовно уповноваже-
ного (дозволеного) органу влади, означає державну функцію 
тією мірою, якою вона стосується –

(a) території уповноваженого (дозволеного) органу влади, 
або

(b) осіб, які проживають, працюють або здійснюють певну 
діяльність на цій території;

термін «уповноважений (дозволений) орган влади» означає –
(a) раду графства в Англії;
(b) окружну раду;
(c) раду економічного процвітання, створену згідно зі стат-

тею 88 Закону про місцеву демократію, економічний 
розвиток та будівництво 2009 року, або

(d) комбінований орган влади, створений згідно зі статтею 
103 цього Закону;

вислів «орган державної влади» включає Міністра Корони 
або департамент Уряду;

вислів «державна функція» означає функцію органу держав-
ної влади, до якої не входить повноваження ухвалювати поста-
нови або інші інструменти законодавчого характеру.

[…]

ГЛАВА 7
СТАНДАРТИ

27. Зобов’язання просувати і підтримувати високі стан
дарти поведінки

(1) Відповідний орган влади має просувати і підтримувати 
високі стандарти поведінки членів та кооптованих членів від-
повідного органу влади. 

(2) Виконуючи своє зобов’язання згідно з пунктом (1), від-
повідний орган влади має, зокрема, ухвалити кодекс поведінки, 
яка очікується від членів та кооптованих членів відповідного 
органу влади, коли вони виконують свої службові обов’язки. 

[…]
(6) У цій Главі «відповідний орган влади» означає –
(a) раду графства в Англії;
(b) окружну раду;
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(c) раду Лондонського боро;
(d) будь-яку адміністративну раду;
(e) Адміністрацію Великого Лондона;
[…]
(h) муніципальну раду Лондонського Сіті з повноваженнями 

органу місцевого самоврядування або органу поліції;
(i) раду островів Сіллі;
[…]
(l) спільний орган, створений згідно з Частиною 4 Закону 

про місцеве врядування 1985 року;
(m) раду економічного процвітання, створену згідно зі стат-

тею 88 Закону про місцеву демократію, економічний 
розвиток та будівництво 2009 року

(n) комбінований орган влади, створений згідно зі статтею 
103 цього Закону; […]

(p) орган влади Націо нального парку в Англії, створений 
згідно зі статтею 63 Закону про довкілля 1995 року.

[…]

28. Кодекси поведінки
(1) Відповідний орган влади має забезпечити, аби будь-який 

кодекс, ухвалений ним згідно зі статтею 27(2) (кодекс пове-
дінки), у цілому відповідав таким принципам –

(a) безкорисливість;
(b) цілісність;
(c) об’єктивність;
(d) відповідальність;
(e) відкритість;
(f) чесність;
(g) уміння повести за собою (керівництво).
[…]

29. Реєстр інте ресів
(1) Інспектор відповідного органу влади має створити та 

вести реєстр інте ресів членів та кооптованих членів відповід-
ного органу влади. 

(2) Згідно з положеннями цієї Глави, відповідний орган влади 
визначає, що саме має вноситися до зазначеного реєстру.   

[…]
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ГЛАВА 8
ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

38. Фінансова звітність
(1) Відповідний орган влади має готувати фінансовий звіт 

за 2012 – 2013 фінансовий рік та кожен наступний фінансовий 
рік. 

(2) Фінансова звітність за будь-який фінансовий рік має 
складатися з відомостей про фінансову політику відповідного 
органу влади за звітний рік, що стосується – 

(a) винагороди його керівному складу, 
(b) винагороди його найбільш низькооплачуваним праців-

никам, а також
(c) взаємозв’язку між –

(i) винагородою його керівному складу, а також
(ii) винагородою його найбільш низькооплачуваним 

працівникам, які не належать до керівного складу.
(3) Звітна відомість має містити –
(a) визначення «найбільш низькооплачуваних працівни-

ків», затверджене відповідним органом влади для цілей 
звітної відомості, а також

(b) підстави відповідного органу влади для затвердження 
цього визначення.

(4) Звітна відомість має містити дані про фінансову полі-
тику відповідного органу влади, що стосується –

(a) рівня та елементів винагороди для кожної посадової 
особи керівного складу,

(b) винагороди керівному складу при прийнятті на посаду,
(c) підвищень та надбавок до винагороди для кожної поса-

дової особи керівного складу,
(d) використання премій за результатами роботи для керів-

ного складу,
(e) використання бонусів для керівного складу,
(f) підходу до оплати праці керівного складу при завер-

шенні виконання ними своїх повноважень або при прий-
нятті на посаду до відповідного органу влади, а також 

(g) опублікування і доступу до інформації стосовно вина-
городи керівному складу.

(5) Фінансова звітність за будь-який фінансовий рік може 
також містити відомості про фінансову політику відповідного 
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органу влади за фінансовий рік, що стосуються будь-яких 
інших умов, які застосовуються до керівного складу відповід-
ного органу влади.

[…]

43. Тлумачення
(1) У цій Главі «відповідний орган влади» означає –
(a) раду графства в Англії;
(b) міську раду графства;
(c) окружну раду;
(d) міську раду Лондона;
(e) муніципальну раду Лондонського Сіті з повноважен-

нями органу місцевого самоврядування;
(f) раду островів Сіллі;
[…]
(6) У цій Главі «винагорода», стосовно відповідного органу 

влади та будь-якого його працівника, який не належить до 
керівного складу, означає –

(a) заробітну плату працівника,
(b) будь-які бонуси, що сплачуються відповідним органом 

влади працівнику, 
(c) будь-які прибутки, що сплачуються відповідним орга-

ном влади працівнику,
(d) будь-які виплати натурою, на які працівник має право 

внаслідок працевлаштування у відповідному органі 
влади,

(e) будь-яке підвищення або збільшення права працівника 
на пенсію, коли підвищення або збільшення є результа-
том рішення відповідного органу влади, а також 

(f) будь-які суми, що сплачуються відповідним органом 
влади працівнику при завершенні виконання ним своїх 
повноважень у відповідному органі влади, крім будь-
яких сум, що можуть бути сплачені на виконання будь-
якого підзаконного акта.

(7) Посилання у цій Главі на винагороду працівнику, який 
не є посадовою особою керівного складу, включає –

(a) винагороду, що може бути надана цьому працівникові у 
майбутньому, а також

(b) винагороду, що надається таким самим працівникам, 
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яких відповідний орган влади може прийняти на роботу 
у майбутньому.

(8) У цій Главі –
«підзаконний акт» включає будь-який підзаконний акт, 

що міститься у будь-якому місцевому законі або підзаконних 
актах, прийнятих на його виконання (у значенні Закону про 
тлумачення 1978 року);

«фінансовий рік» означає період у 12 місяців, що закінчу-
ється 31 березня будь-якого року.

[…]

РОЗДІЛ 5

ГЛАВА 3
АКТИВИ ГРОМАДСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ 

Перелік активів громадського значення
87. Перелік активів громадського значення
(1) Орган місцевого самоврядування має вести список 

земель на його території, що є землями громадського значення.
(2) Список, що ведеться згідно з пунктом (1) органом місцевого 

самоврядування, відомий як перелік активів громадського значення.
(3) Коли землю включено до списку активів громадського 

значення органу місцевого самоврядування, запис про таку 
землю видаляється зі списку по завершенні 5-річного пері-
оду, який починається з дати внесення цього запису до списку 
(якщо тільки не було вилучено раніше відповідно до норми у 
постанові згідно з пунктом (5)).

(4) Відповідний орган влади може своїм наказом вносити 
зміни до пункту (3) з тим, щоб замінити, на період, визначений 
у цьому пункті на відповідний момент, будь-який інший період.

(5) Відповідний орган влади може своєю постановою закрі-
пити будь-яку норму стосовно списку активів громадського 
значення органу місцевого самоврядування, включаючи 
(зокрема) норму про –

(a) форму, в якій має вестися список;
(b) зміст окремого запису у списку (включаючи питання, 

що не вносяться до запису);
(c) зміну запису у списку;
(d) вилучення запису зі списку;
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(e) випадки, коли земля має бути включена до списку та –
(i) різні частини землі перебувають у власності або 

розпорядженні різних суб’єктів, або 
(ii) існують численні земельні володіння або права 

участі на цій землі або її частині чи частинах.
[…]

Тлумачення у цій Главі
106. Значення вислову «орган місцевого самоврядування»
(1) У цій Главі вислів «орган місцевого самоврядування» 

стосовно Англії означає –
(a) окружну раду;
(b) раду графства для будь-якої території в Англії, для якої 

немає окружних рад;
(c) раду Лондонського боро;
(d) муніципальну раду Лондонського Сіті, або
(e) раду островів Сіллі.
(2) Державний секретар може своїм наказом внести зміни до 

цієї Статті для цілей зміни значення у цій Главі вислову «орган 
місцевого самоврядування» стосовно Англії.

(3) У цій Главі вислів «орган місцевого самоврядування» 
стосовно Уельсу означає –

(a) раду графства в Уельсі, або
(b) раду міста-графства*.
(4) Міністри Уельсу можуть своїм наказом внести зміни до 

цієї Статті для цілей зміни значення у цій Главі вислову «орган 
місцевого самоврядування» стосовно Уельсу.

[…]

108. Тлумачення у цій Главі: загальні
(1) У цій Главі –
вислів «відповідний орган влади» –
(a) стосовно Англії означає Державного секретаря, а також 
(b) стосовно Уельсу означає Міністрів Уельсу;
[…]
вислів «земля» включає –
(a) частину будь-якої будівлі,

* У Великій Британії – місто з населенням понад 100 000 чоловік, що пред-
ставляє собою самостійну адміністративну одиницю. – Прим. перекладача.
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(b) частину будь-якої іншої конструкції, а також
(c) родовища корисних копалин;
вислів «земля громадського значення» тлумачиться згідно 

зі статтею 88;
вислів «орган місцевого самоврядування» тлумачиться 

згідно зі статтею 106;
[…]
(2) Щодо значення вислову «список активів громадського 

значення» див. статтю 87(2).
[…]

РОЗДІЛ 6
ПЛАНУВАННЯ

ГЛАВА 1
ПЛАНИ ТА СТРАТЕГІЇ

109. Скасування регіо нальних стратегій
[…]
(3) Державний секретар може своїм наказом відкликати 

повністю або частково будь-яку регіо нальну стратегію згідно з 
Частиною 5 цього Закону.

(4) Будь-який наказ згідно з пунктом (3) може, зокрема, від-
кликати всі регіо нальні стратегії (або всі решту регіо нальних 
стратегій) згідно з Частиною 5 цього Закону.

(5) Державний секретар може своїм наказом відкликати 
повністю або будь-яку частину директиви згідно з частиною 
1(3) Таблиці 8 до Закону про планування та примусове відчу-
ження 2004 року (директиви, що забезпечують політики плану 
розвитку), якщо та тією мірою, якою це стосується політики, 
що міститься у плані будівництва.

(6) Будь-який наказ згідно з пунктом (5) може, зокрема, від-
кликати всі директиви (або всі решту директив) згідно з части-
ною 1(3) цієї Таблиці тією мірою, якою вони стосуються полі-
тик, що містяться у планах будівництва.

[…]
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РОЗДІЛ 8
ЛОНДОН

[…]

ГЛАВА 2
МЕРСЬКІ КОРПОРАЦІЇ РОЗВИТКУ

Вступ

196. Тлумачення у цій Главі
У цій Главі –
«Мер» означає Мера Лондона;
«МКР» означає мерську корпорацію розвитку (див. 

статтю 198).

Створення та території
197. Визначення мерських територій розвитку
(1) Мер може визначити будь-яку територію землі Великого 

Лондона як мерську територію розвитку.
(2) Окремі земельні ділянки можуть бути визначені як 

єдина мерська територія розвитку.
(3) Мер може визначити мерську територію розвитку лише 

якщо –
(a) Мер вважає, що визначення такої території є доцільним 

для підтримки будь-якої однієї чи більше пріоритетних 
цілей Адміністрації Великого Лондона,

(b) Мер провів консультації з особами, визначеними у 
пункті (4),

(c) Мер зважив на всі коментарі, надані особами, з якими 
було проведено консультації,

(d) у випадку, якщо існували коментарі, надані Лондон-
ською Асамблеєю або будь-якою особою, з якою прово-
дилися консультації згідно з пунктом (4)(d), (e), (f) або 
(g), які Мер не врахував, Мер публікує заяву з обґрун-
туванням такого свого рішення, 

(e) Мер подав до Лондонської Асамблеї, згідно з регламен-
том Адміністрації Великого Лондона, документ, у якому 
зазначається, що Мер пропонує визначити відповідну 
територію, а також
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(f) період розгляду для відповідного документу завер-
шився, а Лондонська Асамблея не відхилила пропози-
цію.

(4) Особами, з якими необхідно провести консультації перед 
тим, як може бути визначено будь-яку з територій, є –

(a) Лондонська Асамблея,
(b) член Лондонської Асамблеї від кожного виборчого 

округу, до якого належить будь-яка частина відповідної 
території, 

(c) кожен член Парламенту, до парламентського виборчого 
округу якого належить будь-яка частина відповідної 
території, 

(d) рада кожного Лондонського боро, до якого належить 
будь-яка частина відповідної території, 

(e) муніципальна рада Лондонського Сіті, якщо будь-яка 
частина відповідної території знаходиться в межах Сіті,

(f) заступник казначея Внутрішнього Темпла*,  якщо будь-
яка частина відповідної території знаходиться в межах 
Внутрішнього Темпла,

(g) заступник казначея Середнього Темпла**,  якщо будь-
яка частина відповідної території знаходиться в межах 
Середнього Темпла, а також

(h) будь-яка інша особа, з якою Мер вважає за необхідне 
провести консультації.

(5) Для цілей пункту (3)(f) –
(a) «період розгляду» для документу складає 21 день, почи-

наючи з дня подання такого документу до Лондонської 
Асамблеї згідно з регламентом Адміністрації Великого 
Лондона, а також

(b) Лондонська Асамблея відхиляє пропозицію, якщо вона 
приймає відповідне рішення за пропозицією –
(i) яку було розглянуто на засіданні Асамблеї, на 

якому мають право бути присутніми представники 
громадськості, а також 

* Внутрішній Темпл (від англ. Inner Temple) – одна з чотирьох англійських 
шкіл з підготовки баррістерів. – Прим. перекладача.

** Середній Темпл (від англ. Middle Temple) – одна з чотирьох англійських 
шкіл з підготовки баррістерів. – Прим. перекладача.
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(ii) погодженою принаймні двома третинами членів 
Асамблеї, які брали участь у голосуванні.

(6) Якщо Мер визначає мерську територію розвитку, Мер 
має –

(a) оголосити про таке визначення,
(b) повідомити Державного секретаря про таке визначення, 

а також 
(c) повідомити Державному секретарю назву, надану мер-

ській корпорації розвитку для відповідної території.
(7) Стаття 30(2) Закону про Адміністрацію Великого 

Лондона 1999 року (тлумачення посилань на пріоритетні цілі 
Адміністрації) застосовується для цілей пункту (3)(a).

198. Мерські корпорації розвитку: створення
(1) Пункт (2) застосовується, якщо Державний секретар 

отримує повідом лення згідно зі статтею 197(6) про визначення 
мерської території розвитку.

(2) Державний секретар має своїм наказом –
(a) створити корпорацію для певної території,
(b) дати корпорації назву, що повідомляється Державному 

секретарю Мером, а також 
(c) ввести в дію будь-які рішення, про які повідомляється 

згідно зі статтею 202(8) (рішення про функції щодо пла-
нування, але див. також статті 199(4) та 214(6) стосовно 
інших рішень, які мають вводитися в дію).

(3) Будь-яка корпорація, створена згідно з пунктом (2), є 
мерською корпорацією розвитку.

(4) Будь-яка мерська корпорація розвитку є юридичною 
особою, що має назву, надану їй наказом про її створення.

[…]

200. Передача майна тощо мерській корпорації розвитку 
(МКР)

(1) Державний секретар може у будь-який час розробити 
схему передачі МКР майна, прав та обов’язків будь-якої особи 
у значенні пункту (3).

(2) Перед тим, як розробити схему згідно з пунктом (1), 
Державний секретар має провести консультації з –
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(a) особами, майно, права чи обов’язки яких мають бути 
передані, а також 

(b) Мером.
(3) Будь-яка особа є такою у значенні цього пункту, якщо 

вона є –
(a) радою Лондонського боро,
(b) муніципальною радою Лондонського Сіті з повноважен-

нями органу місцевого самоврядування,
[…]
(d) будь-якою корпорацією розвитку, створеною згідно з 

Законом про нові міста 1981 року для будь-якого нового 
міста, вся або частина території якої знаходиться у 
Великому Лондоні,

(e) будь-якою корпорацією міського розвитку для будь-якої 
міської території розвитку, вся або частина якої знахо-
диться у Великому Лондоні,

[…]
(h) будь-якою компанією або іншою юридичною особою,  

яка –
[…]

(ii) є філією принаймні одного іншого органу державної 
влади, а також 

(iii) не є філією будь-якої особи, яка не є органом дер-
жавної влади,

(i) Міністром Корони або департаментом Уряду,
(j) будь-якою компанією, всі частки в якій належать 

Міністру Корони, або
(k) будь-якою компанією, члени якої –

(i) включають Мера та Міністра Корони, а також
(ii) не включають нікого, хто не є ані Мером, ані 

Міністром Корони.
(4) Мер може у будь-який час розробити схему передачі 

МКР майна, прав та обов’язків, що належать –
(a) Адміністрації Великого Лондона,
(b) будь-якому функціо нальному органу, крім зазначеного 

МКР, або 
(c) будь-якій компанії, яка є філіалом Адміністрації 

Великого Лондона.
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(5) Мер має опублікувати схему згідно з пунктом (4) якнай-
швидше після її розробки, наскільки це практично можливо.

(6) Державний секретар може своїм наказом визначити іншу 
особу або надати опис інших осіб, майно, права чи обов’язки 
яких можуть передаватися згідно з пунктом (1) або (4).

(7) У пункті (3)(g) вислів «повністю підконтрольна філія» 
має значення, надане у статті 1159 Закону про компанії  
2006 року.

(8) Для цілей пункту (3)(h) і частини (b) цього пункту, 
будь-яка юридична особа (C) – «філія» іншої особи (P), якщо –

(a) P або представник Р є членом C, або
(b) C є філією будь-якої юридичної особи, яка сама є філією P.
(9) У пунктів (4)(c) –
«компанія» означає –
(a) будь-яку компанію у значенні статті 1(1) Закону про 

компанії 2006 року, або
(b) товариство, що зареєстроване або має бути зареєстро-

ване згідно із Законом про кооперативні та суспільно-
корисні товариства та кредитні спілки 1965 року або 
Законом про промислові товариства та товариства вза-
ємодопомоги (Північна Ірландія) 1969 року,

термін «філія» має значення, надане у статті 1159 Закону 
про компанії 2006 року.

(10) У цій Статті –
вислів «функціо нальний орган» має значення, надане йому 

статтею 424(1) Закону про Адміністрацію Великого Лондона 
1999 року;

вислів «Міністр Корони» має те саме значення, що міститься 
у Законі про Міністрів Корони 1975 року;

вислів «орган державної влади» означає будь-який держав-
ний орган або Міністра Корони чи іншого суб’єкта з держав-
ними повноваженнями;

вислів «корпорація міського розвитку» означає будь-яку 
корпорацію, створену згідно з наказом на виконання статті 
135 Закону про місцеве врядування, планування і землю  
1980 року.
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Мета та основні повноваження
201. Мета та повноваження
(1) Метою будь-якої МКР є забезпечення відновлення її 

території.
(2) Будь-яка МКР може вчиняти будь-які дії, які вона вва-

жає за необхідне для цілей досягнення її мети або цілей, що від 
них походять.

(3) У цій Статті вислів «спеціальне повноваження», сто-
совно будь-якої МКР, означає будь-яке з повноважень МКР, 
крім повноважень, зазначених у пункті (2).

(4) Будь-яке зі спеціальних повноважень МКР має здійсню-
ватися для цілей досягнення її мети або цілей, що від них похо-
дять.

(5) Кожне зі спеціальних повноважень МКР може здійсню-
ватися окремо або разом з, або як частина, іншого з її спеціаль-
них повноважень. 

(6) Жодне зі спеціальних повноважень МКР не обмежує 
сферу дії інших її спеціальних повноважень. 

(7) зі спеціальних повноважень МКР не обмежує сферу дії 
її повноважень згідно з пунктом (2).

(8) Але –
(a) пункти (4) і (5) не застосовуються до МКР як місцевого 

органу планування в результаті рішень згідно зі статтею 
202 або при здійсненні нею інших функцій в результаті 
рішень згідно з цією Статтею,

(b) пункт (4) не застосовується до здійснення будь-якої 
функції МКР внаслідок уповноваження згідно зі стат-
тею 38 Закону про Адміністрацію Великого Лондона 
1999 року (делегування Мером), а також

(c) повноваження, що покладаються пунктом (2), не пови-
нні використовуватися для скасування будь-якого обме-
ження, встановленого на виконання будь-якого спеці-
ального повноваження.

Функції щодо планування та інфраструктури
202. Функції, що стосуються міського та сільського пла

нування
(1) Пункти (2) – (4) застосовуються, якщо Мер визначає 

мерську територію розвитку.
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(2) Мер може прийняти рішення про те, що певна МКР для 
відповідної території (певна МКР) є місцевим органом плану-
вання для всієї або для будь-якої частини відповідної території 
для цілей одного з або більше з перерахованого нижче –

(a) Частини 3 Закону про міське та сільське планування 
1990 року,

(b) Частини 2 Закону про планування та примусове відчу-
ження 2004 року, а також

(c) Частини 3 цього Закону. 
(3) Мер може прийняти рішення про те, що певна МКР має, 

на всій або на будь-якій частині відповідної території, функції, 
покладені на місцевий орган планування нормами, зазначеними 
у Частині 1 Таблиці 29 до Закону про місцеве врядування, пла-
нування і землю 1980 року.

(4) Мер може прийняти рішення про те, що певна МКР має, 
на всій або на будь-якій частині відповідної території, функ-
ції, покладені на відповідний орган планування Таблицею 8 до 
Закону про електроенергію 1989 року, тією мірою, якою зверта-
ється із запитами на згоду відповідно до статті 37 зазначеного 
закону.

(5) Якщо Мер приймає рішення згідно з пунктом (3), Мер 
може прийняти рішення, що норми, визначені у Частині 2 
Таблиці 29 до Закону про місцеве врядування, планування і 
землю 1980 року, мають силу, стосовно землі в цілому або будь-
якої частини відповідної території, а також стосовно МКР, 
за умови змін, визначених у зазначеній Частині зазначеної 
Таблиці.

(6) Мер може, у будь-який час до прийняття наказу про 
створення певної МКР, прийняти рішення про те, що будь-
яке рішення згідно з будь-яким з пунктів (2) – (5) […] має під-
лягати зміні, визначеній у відповідному рішенні згідно з цим 
пунктом.

(7) Мер може прийняти рішення згідно з пунктами (2) – (6) 
лише якщо –

(a) Мер провів консультації з особами, визначеними у 
статті 197(4) стосовно відповідної території,

(b) Мер зважив на всі коментарі, надані особами, з якими 
було проведено консультації, а також 

(с) у випадку, якщо існували коментарі, надані Лондонською 



352

Р о з д і л  2.  Законодавчі акти країн Європи

Асамблеєю або будь-яким органом місцевого самовря-
дування, якого це стосується, які Мер не врахував, Мер 
публікує заяву з обґрунтуванням такого свого рішення.

У частині (c) вислів «орган місцевого самоврядування, 
якого це стосується» означає будь-яку особу, визначену у статті 
197(4)(d), (e), (f) або (g) стосовно відповідної території.

(8) Якщо Мер приймає рішення згідно з пунктами (2) – (6), 
Мер має –

(a) оголосити таке рішення, а також
(b) повідомити Державного секретаря про таке рішення.
(9) Будь-яке рішення згідно з пунктом (2), або будь-яке 

рішення згідно з пунктом (6), що змінює рішення згідно з пунк-
том (2), може закріпити різні норми для різних частин відпо-
відної території.

(10) Для цілей пункту (6) «зміна», стовно будь-якого 
рішення, включає будь-яку зміну, що тягне за собою –

(a) відкликання всього або частини відповідного рішення, 
або 

(b) заміну на щось нове у всьому або частині відповідного 
рішення, включаючи заміну на дещо абсолютно несхоже 
на те, що замінюється. 

203. Домовленості щодо реалізації або допомоги з функ
ціями планування 

(1) Коли будь-яка МКР, в результаті наявності в неї статусу 
місцевого органу планування для цілей Частини 3 Закону про 
міське та сільське планування 1990 року стосовно будь-якої 
території, має функції замість будь-якої ради Лондонського 
боро або муніципальної ради Лондонського Сіті, певна МКР 
може укласти домовленість щодо реалізації будь-якої з цих 
функцій зазначеною радою.

(2) Коли чинними є домовленості згідно з пунктом (1) щодо 
реалізації будь-якої з функцій МКР будь-якою радою –

(a) зазначена рада може укласти домовленість щодо реалі-
зації цих функцій будь-яким комітетом, підкомітетом 
або посадовою особою відповідної ради, а також

(b) стаття 101(2) Закону про місцеве врядування 1972 року  
(делегування комітетами та підкомітетами) застосову-
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ється стосовно цих функцій, як вона застосовується сто-
совно функцій зазначеної ради. 

(3) Домовленості згідно з пунктом (1) щодо реалізації будь-
якої з функцій не перешкоджають певній МКР реалізовувати 
ці функції.

(4) Пункт (5) застосовується, коли будь-яка МКР, в результаті 
наявності в неї статусу місцевого органу планування для цілей 
Частини 2 або 3 Закону про планування та примусове відчуження 
2004 року стосовно будь-якої території, має функції замість будь-
якої ради Лондонського боро або муніципальної ради Лондонського 
Сіті.

(5) Певна МКР може звернутися до цієї ради з проханням, 
а зазначена рада може надати допомогу у зв’язку з реалізацією 
МКР будь-якої із зазначених функцій.

[…]

205. Повноваження, що стосуються інфраструктури
(1) Будь-яка МКР може забезпечувати інфраструктурою. 
(2) Будь-яка МКР може сприяти забезпеченню інфраструк-

турою.
(3) У цій Статті термін «забезпечувати» включає в себе 

забезпечувати шляхом придбання, будівництва, реконструкції, 
перебудови або ремонтування (термін «забезпечення» розумі-
ється у такий самий спосіб).

(4) У цій Статті термін «інфраструктура» означає –
(a) водо-, електро-, газопостачання, телекомунікації, кана-

лізаційні та інші послуги,
(b) дорожню або іншу транспортну інфраструктуру,
(c) роздрібну торгівлю та інші підприємницькі потужності,
(d) об’єкти, пов’язані з охороною здоров’я, освітою, працев-

лаштуванням або навчанням,
(e) соціальні, релігійні або рекреаційні об’єкти,
(f) об’єкти, пов’язані з кремацією або похованням, а також
(g) громадські об’єкти, на які не поширюються частини  

(a) – (f).
[…]
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Функції щодо землі
206. Повноваження щодо землі
(1) Будь-яка МКР може забезпечувати регенерацію або роз-

робку земель.
(2) Будь-яка МКР може забезпечувати ефективніше вико-

ристання земель.
(3) Будь-яка МКР може забезпечувати будівлями або іншою 

землею.
(4) Будь-яка МКР може здійснювати будь-які із зазначених 

нижче видів діяльності стосовно землі –
(a) придбання, володіння, перебудову, управління, окуль-

турення, ремонтування або розпорядження будівлями, 
іншою землею, урожаєм, устаткуванням, обладнанням 
або іншим майном,

(b) здійснювати будівництво та інші операції (включаючи 
реконструкцію або знос будівель), а також 

(c) створення привабливого середовища.
(5) Будь-яка МКР може сприяти –
(a) регенерації чи розвитку земель,
(b) ефективнішому використанню земель,
(c) забезпеченню будівлями або іншою землею, або
(d) здійсненню видів діяльності, зазначених у пункті (4).
(6) У цій Статті –
(a) посилання на «будівлю» є посиланням на –

(i) будь-яку будівлю або іншу конструкцію (включа-
ючи плавучий будинок або будинок-фургон), або

(ii) будь-яку частину чогось у значенні підчастини (i);
(b) термін «розробляти» включає «повторно розробляти» 

(та термін «розробка» включає «повторну розробку/
перебудову»);

(c) термін «перебудовувати», стосовно будівель, включає 
оновлювати, обладнувати та оздоблювати;

(d) термін «забезпечувати» включає забезпечувати шляхом 
придбання, будівництва, реконструкції, перебудови або 
ремонтування (термін «забезпечення» розуміється у 
такий самий спосіб).

[…]
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213. Фінансова допомога
(1) Будь-яка МКР може, за згодою Мера, надати фінансову 

допомогу будь-якій особі.
(2) Фінансова допомога згідно з цією Статтею може бути 

надана у будь-якій формі.
(3) Фінансова допомога згідно з цією Статтею може, 

зокрема, бути надана шляхом –
(a) грантів,
(b) позичок,
(c) гарантії від збитків,
(d) інвестиції, або 
(e) понесення витрат на користь особи, якій надається 

допомога.
(4) Фінансова допомога згідно з цією Статтею може бути 

надана на таких умовах, які певна МКР вважатиме прийнят-
ними (включаючи відрахування для відшкодування, з відсо-
тками або без них).

[…]

219. Настанови Мера
(1) Мер може надати настанови МКР щодо реалізації будь-

якої з її функцій.
(2) Перед тим, як надати настанови згідно з цією Статтею, 

Мер має провести консультації з тими особами, з якими він вва-
жає за необхідне.

(3) Мер має опублікувати будь-які настанови, надані згідно 
з цією Статтею, якнайшвидше після їх надання, наскільки це 
практично можливо.

(4) Мер може відкликати настанови, надані згідно з цією 
Статтею.

(5) Мер має –
(a) проводити консультації перед тим, як відкликати наста-

нови, надані згідно з цією Статтею, з такими особами, з 
якими Мер вважає за необхідне, а також 

(b) опублікувати інформацію про те, що настанови, надані 
згідно з цією Статтею, було відкликано, якнайшвидше 
після відкликання таких настанов, наскільки це прак-
тично можливо.

(6) Будь-яка МКР має, на виконання своїх функцій, 
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враховувати будь-які настанови, надані їй згідно з цією Статтею, 
що є чинними на цей момент.

(7) Посилання у цій Статті на надання настанов включає 
посилання на надання настанов шляхом зміни чинних настанов.

220. Директиви Мера
(1) Мер може надавати будь-якій МКР загальні або спеці-

альні директиви щодо здійснення нею будь-яких з її функцій.
(2) Мер має опублікувати будь-які директиви, надані 

згідно з цією Главою Мером, якнайшвидше після їх надання, 
наскільки це практично можливо.

(3) Мер –
(a) може відкликати будь-які директиви, надані згідно з цією 

Главою Мером, а також
(b) має опублікувати інформацію про те, що директиви, надані 

згідно з цією Главою, було відкликано, якнайшвидше після від-
кликання таких настанов, наскільки це практично можливо.

(4) Будь-яка МКР має дотримуватися будь-яких директив, 
наданих Мером згідно з цією Главою, що є чинними стосовно 
певної МКР.

(5) Пункти (2) і (3)(b) не застосовуються до директив, нада-
них згідно з частиною 8(1) Таблиці 21.

(6) Посилання у цій Главі на Мера, який надає директиви, 
включає посилання на Мера, який надає директиви шляхом 
зміни чинних директив.

[…]

РОЗДІЛ 10
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

[…]

238. Фінансові положення
З грошей, наданих парламентом, покриваються –
(a) будь-які витрати, понесені будь-яким Міністром Корони 

згідно з цим Законом, а також 
(b) будь-які додаткові витрати, пов’язані з цим Законом, у 

сумах, що сплачуються згідно з будь-яким іншим зако-
ном, з наданих на це грошей.
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239. Сфера застосування 
(1) Цей Закон поширюється лише на Англію та Уельс, за 

винятком зазначеного нижче.
(2) Положення, зазначені нижче, поширюються також на 

Шотландію –
(a) Частина 2,
(b) стаття 128(1) і (3)–(6),
(c) стаття 233 та Таблиця 24, а також
(d) статті 235, 236 і 238, ця Стаття та статті 240 і 241.
(3) стаття 129 також поширюється на Шотландію, але лише 

тією мірою, якою це необхідно для цілей, зазначених у статті 
240(4) Закону про планування 2008 року (будівництво окремих 
транскордонних трубопроводів).

(4) Частина 2, статті 233, 235, 236 і 238, ця Стаття та статті 240 і 
241, а також Таблиця 24 поширюються також на Північну Ірландію.

(5) Будь-яка зміна, скасування або відкликання на вико-
нання цього Закону мають таку саму сферу застосування, що і 
норма, якої вони стосуються, за умови пункту (6).

(6) Будь-яка зміна або скасування, на виконання цього 
Закону, у Законі про транспорт 1968 року, а також скасування 
статті 121(1) Закону про місцеве врядування, планування і 
землю 1980 року поширюються лише на Англію та Уельс.

[…]

241. Коротка назва
На цей Закон можна посилатися як на Закон про децентра-

лізацію 2011 року. 
[…]
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І Р Л А Н Д І Я

ЗАКОН ПРО МІСЦЕВЕ ВРЯДУВАННЯ 2001 РОКУ

(21 липня 2001 року; переглянутий; зі змінами  
станом на 30 жовтня 2014 року)

(витяги)

Local Government Act 2001
(As of 21st July, 2001; revised; updated to 30 October 2014)

ЧАСТИНА 1
Вступні та загальні положення

1. Коротка назва та колективні посилання
(1) На цей закон необхідно посилатися як на Закон про міс-

цеве врядування 2001 року.
[…]

2. Тлумачення термінів у цілому
(1) У цьому Законі, за винятком випадків, у яких контекст 

вимагає іншого, терміни мають таке значення:
«адміністративний район» – район, який створений відпо-

відно до статті 10 для цілей місцевого врядування і який є:
(a) округом щодо окружної ради;
(b) містом щодо міської ради;
(c) містом і округом щодо міської та окружної ради;
«Міністр» – це Міністр з навколишнього середовища і міс-

цевого врядування;
«місцеві органи влади» – це:
(a) стосовно муніципальних районів – окружна рада або 

міська і окружна рада, у якій знаходиться муніципаль-
ний район, а також

(b) у будь-якому іншому значенні:
(i) окружна рада,
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(ii) міська рада,
(iii) міська і окружна рада;

«місцева громада» – це особи, звичайне місце проживання 
яких знаходиться на території адміністративно-територіальної 
одиниці відповідного органу місцевої влади і, за доцільності, з 
огляду на функції органів влади, особи з поза території адмі-
ністративно-територіальної одиниці, які на постійній основі 
користуються послугами соціального, економічного, рекреа-
ційного, культурного або іншого характеру, що надаються орга-
нами влади;

«орган державної влади» – це:
(a) Міністр Уряду;
(b) особи, уповноважені виконувати державні функції в 

Ірландії;
(c) адміністрація порту у значенні Закону про порти 

1946 року;
(d) Міністерство охорони здоров’я, створене відповідно до 

статті 6 Закону про охорону здоров’я 2004 року;
(e) комітет або інший орган (за винятком компаній, засно-

ваних відповідно до Законів про компанії 1963 – 1999 
років), створений відповідно до закону;

(f) компанії, створені відповідно до законів про компанії 
1963 – 1999 років, в яких всі акції перебувають у розпо-
рядженні:
(і) Міністра Уряду або інших осіб від його імені,
(іі) керівників, що призначені Міністром Уряду, або
(ііі) комітету, компанії або іншого органу, як визначено 

у пункті (е) чи підпункті (i), або підпункті (iі);
(g) Агентство у справах сім’ї та дитинства, створене відпо-

відно до статті 7 Закону про Агентство у справах сім’ї та 
дитинства 2013 року, а також 

(h) інший орган, створений відповідно до нормативно-пра-
вових актів, ухвалених Міністром, для цілей будь-якого 
положення цього Закону.

[…]
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ЧАСТИНА 2
Території місцевого врядування  

і органи місцевої влади

9. День набрання чинності 
Міністр своїм указом визначає день набрання чинності для 

цілей цього Закону.

10. Території місцевого врядування
(1) Держава поділяється на території місцевого врядування 

відповідно до цієї Статті.
(2) Держава поділяється на такі території місцевого вряду-

вання:
(а) округи;
(b) міста;
(c) округи і міста.
[…]

ЧАСТИНА 3А
Муніципальні райони

22А. Муніципальні райони
(1) З урахуванням особливостей Частини (4), кожен округ, 

а також місто і округ, визначені відповідно у Частині 1 та 
Частині 3 Додатку 5, складатимуться з двох або більше районів 
(кожен з яких складатиметься з однієї або більше ніж однієї 
виборчої дільниці), матимуть назву «муніципальний район» 
або разом – «муніципальні райони», як визначить Міністр 
своїм указом, ухваленим згідно з пунктом (с) частини (1) 
статті 23.

[…]

22B. Члени муніципального району
Члени окружної або окружної і міської рад, обрані відпо-

відно до цього Закону у місцевих виборчих дільницях, що роз-
ташовані в муніципальному районі відповідного округу або 
міста і округу (залежно від конкретної ситуації), спільно скла-
дають членський склад ради такого муніципального району 
задля виконання у цій якості функцій окружної ради або 
міської і окружної ради, відповідно до статті 131А; до того ж, 
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стосовно кожного муніципального району вони разом матимуть 
назву «члени муніципального району».

[…]

ЧАСТИНА 4
Місцеві вибори

23. Місцеві виборчі дільниці
(1) З урахуванням особливостей та без шкоди для положень 

Частини V Закону про органи місцевого врядування 1991 року 
(зі змінами, внесеними Законом про органи місцевого вряду-
вання 1994 року), Міністр своїм указом може: 

(а) поділити кожен округ, місто або місто і округ, про які 
йде мова у частині (2) статті 10, на місцеві виборчі діль-
ниці,

(b) встановити кількість членів, що обираються у кожній 
виборчій дільниці, а також

(с) визначити муніципальні райони в окрузі або місті 
і окрузі для цілей статті 22А, кожен з яких складати-
меться з однієї або більше ніж однієї виборчої дільниці.

(1А) Пункт (с) частини (1) не застосовується щодо округів 
Дан Лері – Ратдаун, Фінгал та Південний Дублін.

(2) Кількість членів органу місцевої влади, стосовно якої 
було ухвалено указ, про який йде мова у цій Статті, що має 
бути обрана на виборах членів органів місцевої влади, що про-
водяться після ухвалення указу щодо кожної виборчої дільниці, 
визначеної у такому указі, має бути, без шкоди для будь-якого 
наступного указу, кількістю, встановленою таким указом для 
місцевої виборчої дільниці.

(3) У тих випадках, коли на момент набрання чинності цим 
положенням указ, що визначає поділ території місцевого вря-
дування, про яку йде мова у частині (2) статті 10, на місцеві 
виборчі дільниці, або визначає кількість членів для кожної міс-
цевої виборчої дільниці, є чинним, такий указ продовжує діяти 
стосовно такої виборчої дільниці і має розглядатися як указ у 
значенні цієї Статті і, відповідно, до нього можуть бути внесені 
зміни або його може бути скасовано.

(4) Стосовно будь-якої місцевої виборчої дільниці на 
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території місцевого врядування, про яку йде мова у частині (2) 
статті 10, Міністр своїм указом може:

(а) доповнити, змінити або скасувати будь-який поділ, здій-
снений на основі указу, передбаченого цією Статтею, 
включаючи указ, ухвалений відповідно до цієї частини, 
або указ, передбачений частиною (3), як указ у розу-
мінні цієї Статті, або

(b) змінити кількість членів органу місцевої влади, що оби-
рається на місцевій виборчій дільниці відповідно до 
указу, передбаченого цією Статтею, включаючи указ, 
ухвалений відповідно до цієї частини, або указ, перед-
бачений частиною (3), як указ у розумінні цієї Статті.

[…]

ЧАСТИНА 5
Голова та заступник голови (Катаорліч та Ліс-Катаорліч)

Розділ 1. Загальні положення

31. Голова та заступник голови  
(Катаорліч та Ліс-Катаорліч)1

(1) З урахуванням особливостей цієї Частини, кожен орган 
місцевої влади та члени муніципального району мають Голову 
та Заступника голови, які обираються та перебувають на посаді 
відповідно до положень цієї Частини і які у цьому Законі мають 
назви «Катаорліч» та «Ліс-Катаорліч» відповідно.

[…]
(4) (a) Голова органу місцевого врядування головує на всіх 

засіданнях органу місцевого врядування. 
(b) Голова муніципального району головує на всіх засідан-

нях членів муніципального району.
[…]

33. Складання повноважень Голови  
або Заступника голови

(1) Голова або Заступник голови можуть скласти свої повно-
важення шляхом подання підписаної ним або нею письмової 
заяви до головного офісу органу місцевої влади, що у випадку 

1 Терміни «Cathaoirleach» і «LeasChathaoirleach» у перекладі з ірландської 
«Голова» та «Заступник голови». – Прим. перекладача.
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муніципального району, є головним офісом відповідного органу 
місцевої влади.

(2) Вакантна посада, що виникла внаслідок складання 
повноважень, відповідно до частини (1), виникає з дати, зазна-
ченої у заяві як дата складання повноважень або, коли дата не 
вказана, з дати отримання такої заяви.

34. Відсторонення Голови або Заступника голови з посади
(1) З урахуванням особливостей положення цієї Статті, 

орган місцевої влади може шляхом ухвалення резолюції від-
сторонити з посади Голову або Заступника голови відповід-
ного органу місцевого врядування через засвідчену негідну 
поведінку або якщо його або її відсторонення є необхідним для 
ефективного виконання органом місцевої влади своїх функцій; 
крім того, таке відсторонення може також бути з причин, обу-
мовлених виконанням його або її функцій як голови групи кор-
поративної політики. 

(1А) З урахуванням особливостей положень цієї Статті, 
орган місцевої влади може шляхом ухвалення резолюції від-
сторонити з посади Голову будь-якого комітету стратегічної 
політики такого органу місцевої влади через засвідчену негідну 
поведінку або якщо його або її відсторонення, на їх думку, є 
необхідним для ефективного виконання органом місцевої 
влади або комітетом своїх функцій. 

(2) Заява про намір винести на розгляд резолюцію, про яку 
йде мова у цій Статті (у тексті положення цієї Статті познача-
ється як «заява»), повинна:

(a) бути підписаною принаймні третиною від загальної 
кількості членів відповідного органу місцевої влади;

(b) містити причини, через які пропонується винести на 
розгляд питання про відсторонення;

(с) містити дату проведення спеціального засідання для 
розгляду питання про відсторонення, що має бути не 
раніше, ніж через 21 день після дня подачі такої заяви 
відповідно до пункту (d);

(d) бути направлена секретарю засідань;
(е) бути направлена Голові, Заступнику голови або Голові 

відповідного комітету стратегічної політики.
[…]
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ЧАСТИНА 6
Засідання і про цедури органів місцевої влади

44. Застосування (Частина 6)
(1) Ця частина і Додаток 10 застосовуються щодо зсідань та 

про цедури органів місцевої влади і пов’язаних питань.
(2) Засідання органу місцевої влади або спільних органів 

має проводитися англійською або ірландською мовою, або на 
двох мовах.

(3) Стосовно засідань і про цедури спільних органів, Міністр 
нормативно-правовими актами, прийнятими, відповідно до 
положень цієї частини, може:

(а) ухвалювати положення відповідні тим, що передбачені 
для органів місцевої влади, згідно з цією частиною та 
Додатком 10;

(b) застосовувати цю частину чи Додаток 10, з будь-якими 
необхідними змінами і доповненнями, та будь-які такі 
положення застосовуються і є чинними для таких засі-
дань і про цедур.

(4) (а) З урахуванням особливостей пункту (b), будь-які 
положення передбачені нормативно-правовим актом, що сто-
сується засідань та про цедур спільного органу, якого стосується 
цей пункт, і що діяв до набрання чинності цього положення, 
продовжують бути чинними до того як вони втратять чинність 
згідно з пунктом (b),

(b) Із набранням чинності норм, про які йде мова у час-
тині (3), питання, щодо яких були ухвалені норми, регу-
люються такими нормами, а інші попередні положення 
(ухвалені на основі або відповідно до закону), як може 
бути визначено у цих нормах, що стосуються таких 
питань, втрачають чинність стосовно органів, згаданих 
у таких нормах, такою мірою як визначено. 

[…]

47. Ефективне виконання функцій 
Органи місцевої влади докладають зусиль задля забезпе-

чення, стосовно – 
(а) створення комітетів, як передбачено у Розділі 7, а також 
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(b) засідань органу місцевої влади, кожного з його комітетів 
і членів муніципального району,

що вони створені та функціонують таким чином, щоб дося-
гати ефективності та результативності під час виконання 
покладених на них функцій.

ЧАСТИНА 7
Комітети та спільні комітети

48. Комітети з питань стратегічної політики 
(1) Орган місцевої влади створює на основі резолюції комі-

тети – Комітети з питань стратегічної політики, що мають 
розглядати питання, пов’язані з формулюванням, розвитком, 
моніторингом та переглядом політики, що стосується функцій 
органів місцевої влади, та надають органу місцевої влади про-
позиції з таких питань.

(1А) Один із комітетів, створених відповідно до частини (1), 
розглядає питання, що стосуються функцій місцевої влади у 
сфері економічного розвитку, та питання, пов’язані зі сприян-
ням, включаючи надання підтримки, підприємництву, а також 
консультує орган влади з цих питань.

(2) (а) До складу комітету з питань стратегічної політики 
входять як особи, які є членами органу місцевої влади, так і 
особи, які не є членами відповідного органу місцевої влади.

(b) Голова комітету з питань стратегічної політики повинен 
бути з числа осіб, які є членами відповідного органу міс-
цевої влади. 

(3) (а) Створення комітету з питань стратегічної політики 
здійснюється органом місцевої влади, відповідно до настанов, 
що можуть бути ухвалені Міністром для цих цілей згідно зі 
статтею 54(2).

(b) Настанови, про які йде мова у пункті (а), включатимуть 
положення щодо:
(і) представництва кожного комітету місцевої громади 

з розвитку, створеного відповідно до статті 49А і 
секторальних інте ресів;

(іі) строку повноважень – 
(І) членів комітету з питань стратегічної політики, 

а також
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(ІІ) голів, які обираються не менше ніж на три роки, 
а також

(ііі) про цедур, що застосовуються для забезпечення 
добросовісності і справедливості під час призна-
чення голів.

(ba) Настанови, про які йде мова у пункті (а), можуть вклю-
чати положення щодо:
(і) про цедури подання пропозицій до відповідних 

органів місцевої влади щодо формулювання, роз-
витку, нагляду та перегляду політики для цілей цієї 
Статті;

(іі) форматування, змісту та макету будь-якого кон-
кретного класу або класів директивних документів 
(включаючи підготовчі документи), що підготов-
лені Комітетом з питань стратегічної політики або 
представлені на розгляд Комітету з питань страте-
гічної політики;

(ііі) про цедури, що мають на меті забезпечити достатню 
кількість часу для того, щоб Комітет з питань стра-
тегічної політики розробив свої рекомендації щодо 
директивних документів, перш ніж ті будуть пере-
дані на розгляд відповідного органу місцевої влади. 

(bb) Настанови, про які йде мова у пункті (а), можуть засто-
совуватися до місцевої влади в цілому, до будь-якого 
класу або класів органів місцевої влади, визначених у 
настановах, або до конкретного органу місцевої влади, 
таким чином визначеного; кожен орган місцевої влади, 
голова виконавчої влади, Комітет з питань стратегічної 
політики і член муніципального району мають дотриму-
ватися настанов тією мірою, якою вони їх стосуються.

(с) Будь-які настанови, що видані Міністром до набрання 
цією Статтею чинності і стосуються комітетів страте-
гічної політики, продовжують застосовуватися до того 
часу, коли настанови не будуть ухвалені відповідно до 
частини (2) статті 54. 

(3А) (а) Для цілей сприяння комітету стратегічної політики 
розглядати питання, відповідно до частини (1) та (1А), комітет 
може звернутися до органів публічної влади бути переставле-
ними на засіданнях комітету. 
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(b) У тому випадку, коли органи державної влади відмови-
лися брати участь у засіданнях комітету або з будь-яких 
інших причин не з’явилися на засіданні комітету, голова 
комітету:
(і) може повідомити про таку відмову або нез’явлення 

на засіданні органу місцевої влади;
(іі) коли про таку відмову було сповіщено, представ-

ляє на засіданні органу місцевої влади будь-які 
пояснення, підготовлені органом державної влади, 
з приводу такої відмови або нез’явлення.

(с) Коли про будь-яку відмову або нез’явлення органів 
публічної влади повідомляється органам місцевої влади 
згідно з пунктом (b), тоді орган місцевої влади може 
повідомити про таку відмову або нез’явлення, разом 
із поясненнями, підготовленими органом державної 
влади, Міністру Уряду:
(і) на якого покладені функції відповідного органу дер-

жавної влади або
(іі) який несе загальну відповідальність за відповідний 

орган державної влади. 
(3B) Кожен комітет стратегічної політики місцевої влади під 

час формулювання, розробки, ухвалення, нагляду і перегляду 
політик, що стосуються функцій органів місцевої влади, має 
враховувати регіо нальну просторову та економічну стратегію 
відповідної регіо нальної асамблеї.

[…]

49A. Комітети розвитку місцевих громад
(1) З урахуванням особливостей частини (3), відповідно до 

цієї Статті і Розділу 2 Частини 13 (включаючи будь-які пра-
вила або загальні політичні настанови, ухвалені відповідно до 
цього Розділу) кожен орган місцевої влади своїм рішенням 
створює на своїй адміністративній території комітет, що імену-
ється Комітет розвитку місцевої громади, для цілей розвитку, 
координації та імплементації узгодженого та інтегрованого під-
ходу до місцевого розвитку та розвитку суспільства.

(2) З урахуванням особливостей цієї Статті і Розділу 2 
Частини 13, кожен Комітет розвитку місцевих громад є неза-
лежним у виконанні своїх функцій. 
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(3) Коли Міністр надав письмову згоду на пропозицію міс-
цевого органу влади створити більше ніж один Комітет розви-
тку місцевих громад в межах його адміністративної території, 
місцевий орган влади може своїм рішенням створити таку кіль-
кість комітетів, як було запропоновано.

(4) Орган місцевої влади може своїм рішенням та за по-
перед ньої письмової згоди Міністра розпустити створений ним 
Комітет розвитку місцевих громад, однак такий розпуск не за-
вдає шкоди тому, що вже було зроблено таким комітетом. 

(5) Комітет розвитку місцевих громад, розпущений відпо-
відно до частини (4), буде замінено на основі резолюції відпо-
відного органу місцевої влади:

(а) у тих випадках, коли застосовується частина (3), такою 
кількістю Комітетів розвитку місцевих громад, ство-
рення якої було погоджено Міністром відповідно до цієї 
частини;

(b) у будь-якому іншому випадку – новим Комітетом роз-
витку місцевих громад.

(6) За виключенням випадків, коли Комітет розвитку  
місцевих громад буде розпущено відповідно до частини (4), у 
зв’язку із настанням дня, що буде звичайним днем завершення 
повноважень членів відповідного органу місцевої влади, Комітет 
розвитку місцевих громад, незважаючи на частину (6) статті 51, 
буде продовжувати функціонувати в цей та наступні дні.

(7) Щорічний звіт органу місцевої влади включатиме 
загальну інформацію щодо діяльності кожного Комітету розви-
тку місцевих громад, що входить до сфери повноважень такого 
органу, за звітний період.

[…]

50. Територіальні комітети
(1) Орган місцевої влади, до якого застосовується ця Стаття, 

може своїм рішенням створити комітет для місцевої виборчої 
дільниці або двох і більше таких прилеглих дільниць, або будь-
якої іншої території в межах своєї адміністративної території. 
Назви таких комітетів будуть складатися із відповідної назви 
після якої застосовуються слова «територіальний комітет» або 
будь-якої іншої назви, розробленої органом місцевої влади.
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(2) Ця Стаття застосовується до таких органів місцевої 
влади: 

(а) Міська рада Корку;
(b) Міська рада Дубліну;
(c) Окружна рада Дан Лері – Ратдаун;
(d) Окружна рада Фінгал;
(e) Міська рада Галвей;
(f) Окружна рада Південного Дубліну.

51. Комітети місцевих органів влади
(1) Якщо орган місцевої влади вважає за доцільне, він може 

своїм рішенням створити будь-який із двох або обидва разом:
(а) комітет (один або більше) для розгляду питань, 

пов’язаних із функціями органу влади, що передані 
йому таким органом, і для сприяння та надання кон-
сультацій органу влади з приводу таких питань, а також

(b) комітет (один або більше) для виконання функцій, деле-
гованих органу місцевої влади, відповідно до цієї Статті, 
але не може делегувати в цілому всі свої функції жод-
ному комітету.

(2) (а) Орган місцевої влади може повністю або частково 
своїм рішенням делегувати комітету, створеному на 
основі пункту (b) частини (1), будь-яку зі своїх функ-
цій, що виконуються його рішеннями, окрім:
(і) прийняття місцевих бюджетів;
(іі) розробки план розвитку або внесення змін до плану 

розвитку, згідно з Частиною ІІ Закону 2000 року;
(ііі) визначення щорічної оціночної ставки або надання 

грошових позик, або
(iv) будь-які інші функції, що можуть бути визначені 

Міністром.
(b) Для ухвалення рішення, передбаченого пунктом (а), 

необхідним є, щоб принаймні половина від загальної 
кількості членів відповідного органу місцевої влади 
проголосували на користь такого рішення.

(3) Орган місцевої влади може, шляхом ухвалення резолю-
ції, розпустити створений ним комітет без шкоди для того, що 
вже було зроблено таким комітетом.

(4) (а) Вперше призначені члени комітету призначаються 
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рішенням органу місцевої влади, який його створив і 
подальші призначення будуть здійснюватися на основі 
цього рішення або іншим чином, передбаченим у рішенні.

(b) Комітет складається з такої кількості осіб, але не менше 
ніж трьох, яку орган місцевої влади, що створив такий 
комітет, буде вважати за доцільну.

(с) З урахуванням особливостей пункту (d), комітет може, 
на розсуд органу місцевої влади, що його створив, 
повністю складатися з осіб, які є членами такого органу, 
або ж частково з осіб, які є членами такого органу, та 
частково з осіб, які не є його членами.

(d) Особа, яка не є членом відповідного органу місце-
вої влади, не може бути включена до складу комітету, 
якщо лише вона не має знання, кваліфікацію та досвід 
пов’язаний із функціями комітету.

[…]

52. Спільні комітети органів місцевої влади
(1) У цій Статті термін «орган місцевої влади» включає 

такі інші органи (якщо такі є), які створені на основі рішення 
Міністра.

(2) Якщо два або більше органів місцевої влади вважають за 
доцільне, вони можуть своїм рішенням створити будь-який із 
двох або обидва разом:

(а) спільний комітет для розгляду питань, пов’язаних із 
функціями зазначеними у рішенні органів, і надавати 
консультації цим органам стосовно визначених питань;

(b) спільний комітет для виконання функцій таких органів, 
делегованих йому такими органами відповідно до час-
тини (6).

(3) Орган місцевої влади може брати участь у створенні 
більше ніж одного спільного комітету.

(4) Більше ніж один спільний комітет може бути створений 
тими самими органами місцевої влади.

(5) У тому випадку, якщо рішення, передбачені пунктом (b) 
частини 2, що стосуються спільного комітету, за погодженням 
з Міністром, так передбачають:

(a) спільний комітет буде органом, що має статус юридич-
ної особи із неперервним правонаступництвом та буде 
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називатися так, як зазначено у рішенні або визначено 
спільним комітетом;

(b) спільний комітет може виступати в суді у якості пози-
вача та відповідача від свого корпоративного імені;

(с) спільний комітет має повноваження набувати, утриму-
вати, управляти та розпоряджатися, підтримувати, від-
чужувати землю або права на землю;

(d) спільний комітет має звичайну печатку, що має засвід-
чуватися підписом голови, або співробітником, який у 
письмовій формі був на це уповноважений вищою поса-
довою особою, після консультацій із головою;

(e) про печатку спільного комітету буде доведено до відома 
суду і кожен документ, скріплений печаткою і засвідче-
ний, згідно з пунктом (d), приймається як доказ і вважа-
ється документом комітету, якщо інше не доведено.

(6) (а) З урахуванням особливостей цієї Частини, орган міс-
цевої влади своїм рішенням та зі згоди інших залучених 
органів, може делегувати спільному комітету, утворе-
ному відповідно до пункту (b) частини (2), з обмежен-
нями або без них, будь-які зі своїх функцій, що можуть 
здійснюватися відповідно до зазначеного рішення.

(b) Положення пункту (a) не застосовується до функцій 
органу місцевої влади приймати бюджет або визначати 
щорічну оціночну ставку, а також до будь-яких інших 
функцій, що визначені Міністром. 

(с) Для ухвалення рішення, передбаченого пунктом (а), 
необхідно, щоб принаймні половина від загальної кіль-
кості членів органу місцевої влади проголосувала на 
користь такого рішення. 

(7) Міністр може доручати органу місцевої влади: 
(а) створити спільний комітет відповідно до частини (2) з 

одним або декількома органами місцевої влади, про що 
має бути зазначено у відповідному дорученні;

(b) де це доцільно, з урахуванням таких (якщо такі є) умов 
та обмежень, що визначенні у відповідному дорученні, 
делегувати спільному комітету такі функції органу міс-
цевої влади, що можуть бути визначені у відповідному 
дорученні, відповідно до та з урахуванням умов та поло-
жень, зазначених у відповідному дорученні.
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(8) Спільний комітет може бути розпущений на основі 
рішення будь-якого з органів місцевої влади, що створили 
такий комітет, та за погодженням з Міністром, якщо спіль-
ний комітет було створено відповідно до частини (7) або якщо 
до нього застосовується частина (5), однак такий розпуск не 
завдає шкоди тому, що вже було зроблено таким комітетом.

(9) У тих випадках, коли спільний комітет було утворено від-
повідно до пункту (b) частини (2), виконавчі функції, обумов-
лені делегованими такому комітету функціями, згідно з цією час-
тиною, покладаються на голову такого спільного комітету.

(10) (а) Члени спільного комітету призначаються органами 
місцевої влади, що створили такий комітет, кожен орган 
місцевої влади призначає таку кількість осіб до складу 
спільного комітету, як це було погоджено такими орга-
нами місцевої влади. 

(b) Спільний комітет складається з 6 або більше осіб, як 
було погоджено органами місцевої влади, що створили 
такий комітет, і можуть, з урахуванням особливостей 
пункту (с), на розсуд таких органів влади, складатися з 
осіб, які є членами таких органів, або ж частково з осіб, 
які є членами таких органів, та частково з осіб, які не є 
його членами.

(с) особа, яка не є членом одного із відповідних органів міс-
цевої влади, не може бути включена до складу спільного 
комітету, якщо лише вона, на думку органу, що її призна-
чає, не має знання, кваліфікацію та досвід, пов’язаний із 
функціями спільного комітету.

[…]

ЧАСТИНА 9
Функції органів місцевої влади

Глава 1. Загальні функції органів місцевої влади

63. Визначення функцій органів місцевої влади
(1) Органи місцевої влади виконують такі функції:
(а) забезпечують форум для демократичного представни-

цтва місцевої громади, відповідно до статті 64, а також 
громадське лідерство для такої громади;

(b) виконують такі функції, що можуть бути покладені у 
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конкретний час на відповідний орган влади, згідно з або 
на основі будь-якого закону (включаючи цей Закон та 
будь-які інші нормативно-правові акти, що були ухва-
лені як до, так і після ухвалення цього Закону);

(с) виконувати будь-які супутні функції як передбачено 
статтею 65, а також

(d) вживають заходи, які вони вважають за доцільні, для 
захисту інте ресів громади згідно зі статтею 66.

[…]
(3) З урахуванням положень чинного законодавства, місцеві 

органи влади є незалежними під час виконання своїх функцій.
(4) З урахуванням положень чинного законодавства, функ-

ції органів місцевої влади здійснюються для або від імені орга-
нів місцевої влади і від їх імені обраною радою (включаючи 
членів муніципальних районів стосовно кожного муніципаль-
ного району, відповідно до статті 131А) або головою виконав-
чої влади, якщо це доцільно, згідно з положеннями Частини 14.

64. Представницькі функції органів місцевої влади
(1) Як форум демократичного представництва місцевої гро-

мади, органи місцевої влади можуть представляти інте реси 
такої громади таким чином, як вона вважає за доцільне.

(2) Без шкоди для положення загального характеру, закрі-
пленого у частині (1), органи місцевої влади на виконання цієї 
частини можуть:

(а) визначати та передавати іншим органам місцевої влади 
та державним органам влади позиції місцевої громади 
щодо питань, що стосуються функцій, які виконують 
такі інші органи і які впливають на місцеву громаду;

(b) забезпечувати, організовувати та сприяти проведенню 
різного роду досліджень, опитувань (включаючи соці-
альні опитування), а також досліджень, що стосуються 
місцевих громад або адміністративних територій;

(с) сприяти та забезпечувати інте реси і долучатися до справ 
органів місцевого врядування в цілому;

(d) заохочувати інте рес молоді до демократії та місцевого вря-
дування, а також до справ громади і громадських справ у 
цілому;
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(е) заохочувати використання ірландської мови та підтри-
мувати ірландськомовні громади.

(3) Прийняття рішень органами місцевої влади щодо пред-
ставництва поглядів місцевої громади, відповідно до цієї 
Статті, є виключною функцією.

65. Супутні функції органів місцевої влади
(1) Органи місцевої влади можуть здійснювати супутні і 

допоміжні функції, що прямо пов’язані з або слідують з, або є 
необхідними для, або сприятимуть реалізації функцій, покла-
дених на такі органи відповідно до цього Закону або будь-якого 
іншого закону, або які можуть переважно бути реалізовані орга-
нами влади у поєднанні з виконанням таких функцій.

(2) Посилання у частині (1) на функції, покладені на органи 
місцевої влади, слід розуміти як такі, що включають: 

(а) всі такі функції, що можуть у будь-який відповідний час 
бути покладені на органи місцевої влади відповідно до 
або на основі будь-якого закону (включаючи цей Закон 
та будь-які інші закони, що набрали чинності як до, так 
і після набрання чинності цим Законом);

(b) надання приміщень, обладнання або вжиття будь-яких 
інших заходів, що є необхідними для або пов’язаними із 
загальним функціонуванням, управлінням або організа-
цією органів влади.

(3) Будь-який закон, що стосується функцій органів місце-
вої влади, слід розуміти і виконувати відповідно до цієї Статті. 

66. Забезпечення інте ресів місцевої громади 
(1) У цій Статті «підтримка у грошовій і негрошовій формі» 

включає: 
(а) гранти, позики, гарантії або іншу фінансову допомогу;
(b) землі та будівлі будь-якого виду і пов’язані послуги, 

інфраструктуру або обладнання;
(с) виробничі об’єкти та обладнання, а також машини або 

виконання робіт;
(d) послуги, що надаються персоналом відповідного органу 

місцевої влади;
(е) фінансову допомогу на утримання персоналу, а також
(f) професійну або технічну підтримку.
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(2) Рішення органів місцевої влади, відповідно до цієї 
Статті, про надання підтримки у грошовій або негрошовій 
формі, до якої застосовуються пункти (а), (b) або (е) частини 
(1), є виключними функціями.

(3) (а) З урахуванням особливостей цієї Статті, орган міс-
цевої влади може вживати таких заходів, залучатися до 
такої діяльності або діяти відповідно до закону (вклю-
чаючи понесення витрат), як він вважає за необхідне і 
доцільне для захисту інте ресів місцевої громади.

(b) Для цілей цієї Статті будь-який захід, діяльність або 
річ розглядаються як такі, що націлені на забезпечення 
інте ресів місцевої громади, якщо вони прямо або опосе-
редковано забезпечують: 
(і) соціальну інтеграцію або соціальний, природоохо-

ронний, рекреаційний, культурний, громадський 
розвиток, або

(іі) загальний розвиток, включаючи розвиток бізнесу 
і економічний розвиток, адміністративної одиниці 
(або будь-якої її частини) відповідного органу міс-
цевої влади або місцевої громади (або будь-якого 
об’єднання, що складається з її членів).

(с) Ніщо у частині (4) або статті 66В або 67 не можна розу-
міти як таке, що обмежує загальний характер або зна-
чення цієї частини.

(4) Без шкоди для загального характеру частини (3), органи 
місцевої влади можуть для цілей цієї Статті – 

(а) здійснювати або підтримувати роботи будь-якого харак-
теру;

(b) забезпечувати, утримувати, управляти, зберігати або 
відновлювати землю, будівлі будь-якого характеру або 
об’єкти інфраструктури;

(с) споряджати, оздоблювати або облаштовувати будь-яку 
будівлю, споруду або об’єкт інфраструктури для кон-
кретних цілей;

(d) надавати комунальні послуги, обладнання або матеріали 
для конкретних цілей;

(e) надавати будь-які послуги або вживати інших заходів, 
або долучатися до будь-якої діяльності, яка на думку 
такого органу влади, є корисною для місцевої громади;
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(f) відповідно до таких умов та положень, які такий орган 
вважає доцільними, надавати грошову або негрошову 
допомогу (включаючи надання призів або інших сти-
мулів) для проведення та заохочення проведення кон-
курсів, семінарів, виставок, публічних показів, фестива-
лів та інших заходів, а також організації проведення або 
заохочення до проведення таких заходів;

(g) відповідно до таких умов та положень, які такий орган 
вважає за доцільні, надавати грошову або негрошову 
допомогу особам, що залучені до будь-якої діяльності, 
що на думку такого органу, є корисною для місцевої гро-
мади;

(h) вживати таких заходів стосовно питань, зазначених у 
статті 67, які він вважає необхідними або доцільними;

(і) укладати такі контракти і вживати таких інших заходів 
(включаючи створення однієї або більше ніж однієї ком-
панії), яких такий орган влади вважає необхідними або 
доречними самостійно або спільно з будь-якими іншими 
органами місцевої влади або державними органами або 
будь-якої іншою особою.

(5) Орган місцевої влади не виконує, відповідно до цієї 
Статті, будь-яких функцій (включаючи понесення витрат або 
будь-якої відповідальності, за контрактом або з будь-яких 
інших причин), що покладаються на такий орган будь-яким 
іншим положенням цього Закону (іншим, ніж стаття 67) або 
будь-яким іншим законом.

(6) Орган місцевої влади не гарантує та не надає, відповідно 
до цієї Статті, грошову та негрошову допомогу для будь-якої 
діяльності, що –

(а) завдаватиме шкоди або недоцільно дублюватиме діяль-
ність, обумовлену виконанням статутних функцій 
будь-якого органу на адміністративній території такого 
органу, або

(b) передбачатиме неощадливі або недоцільні видатки для 
такого органу місцевої влади.

(7) Міністр може, за погодженням з Міністром фінансів, 
визначити питання, щодо яких орган місцевої влади не вико-
нує функцій, передбачених цією Статтею, або реалізація яких 
залежить від умов, визначених Міністром.
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(8) Видатки (включаючи будь-які фінансові зобов’язання, 
за контрактом або з будь-яких інших причин) органу місцевої 
влади у зв’язку із виконанням ним своїх функцій, відповідно 
до цієї Статті (стосовно певної діяльності або стосовно певного 
періоду), не повинні перевищувати обсяг, що був встановлений 
рішенням Міністра.

(9) У щорічному звіті органу місцевої влади мають бути 
зазначені для кожного року видатки та інші особливості, що 
стосуються виконання його функцій відповідно до цієї Статті.

(10) Орган місцевої влади може встановлювати таку плату 
за користування та доступ до благ, інфраструктури, послуг 
тощо, передбачених цією Статтею (включаючи питання зазна-
чені у статті 67), яку він вважає доцільною.

(11) Рішення органу місцевої влади про встановлення плати, 
передбаченої частиною (10), є виключною функцією. 

(12) Виконання органом місцевої влади функцій, відповідно 
до цієї Статті, має здійснюватися Комітетом з місцевого роз-
витку тією мірою, як це передбачено у частині (2) статті 128В.

[…]

66В. Місцевий економічний та громадський план
(1) Кожен орган місцевої влади готує, відповідно до 

статті 66С і будь-яких інших нормативно-правових актів або 
загальних політичних настанов, затверджених Міністром, для 
цілей цієї Статті і принципів сталого розвитку, шестирічний 
місцевий економічний та громадський план (далі у цій Статті 
позначається як «план»), який у подальшому матиме назву 
«Місцевий економічний та громадський план», перед яким ста-
виться назва відповідного органу місцевої влади і який матиме 
на меті:

(а) стимулювання економічного розвитку у його функціо-
нальній сфері;

(b) стимулювання місцевого та громадського розвитку у 
його функціо нальній сфері. 

(2) Для цілей частини (1) стимулювання економічного роз-
витку включає (але не обмежується): 

(а) створення та підтримання належної кількості робочих 
місць;
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(b) захист інте ресів громади, включаючи: 
(і) розвиток підприємництва та економічний розвиток 

у всіх галузях економіки; 
(іі) прямі іноземні інвестиції;
(ііі) традиційні сфери виробництва;
(iv) мікро-, малі та середні підприємства;
(v) туризм, а також
(vі) сектори сільського господарства, лісництва та мор-

ського промислу, а також інші сектори, пов’язані з 
використанням природних ресурсів.

(с) визначення місцевих атрибутів, що мають важливе зна-
чення для: 
(і) покращення місцевих економічних показників, 

таких як якість навколишнього середовища, якість 
міст та сільських місцевостей, у тому числі:
(І) доступність, фізичний стан та інфраструктуру;
(ІІ) можливості працевлаштування та якості життя 

і засоби, за допомогою яких їх можна викорис-
тати для покрашення конкурентоспроможності, 
та які можуть бути покращені за допомогою 
інвестиційних рішень, що пов’язані з економіч-
ною інфраструктурою (включаючи транспорт, 
водопостачання, енергопостачання, комуніка-
ції і управління відходами), поряд з об’єктами 
культурної та соціальної інфраструктури, а 
також 

(іі) стимулювання місцевої економічної діяльності;
(d) підтримка місцевої інноваційної діяльності, включаючи 

інвестиції у дослідницьку діяльність та діяльність з роз-
витку, трансфер технологій, підвищення кваліфікації, 
перекваліфікацію;

(e) визначення, для вже існуючого та потенційного бізнесу, 
можливостей співпраці з органами місцевого вряду-
вання щодо питань створення та підтримки бізнесу, а 
також забезпечення швидкої та скоординованої взаємо-
дії;

(f) визначення місцевих переваг та можливостей, недоліків 
та загроз, що стосуються здійснення економічної діяль-
ності, а також



379

2.1. Досвід децентралізації у державах – членах ЄС 

(і) щодо таких переваг та можливостей з урахуванням 
тенденцій в економічній сфері та у сфері працевла-
штування, засобів їх збереження та розширення, а 
також

(іі) стосовно таких недоліків та загроз, засобів їх подо-
лання та покращення;

(g) визначення економічного потенціалу і необхідних умов 
його реалізації.

(3) Для цілей частини (1), стимулювання місцевого та гро-
мадського розвитку включає (але не обмежується): 

(а) сприяння та підтримку інте ресів місцевих громад чи 
будь-якої частини громади або групи в рамках місце-
вої громади, включаючи заходи для поліпшення якості 
життя і добробуту громад та заходи, спрямовані на: 
(і) подолання бідності, несприятливого становища 

і соціальної ізоляції шляхом надання основних 
послуг та реалізації інших ініціатив; 

(іі) підтримку навчання і підвищення кваліфікації, 
створення і підтримання можливостей для пра-
цевлаштування та самозайнятості, а також інвес-
тування у місцевий розвиток, що здійснюється 
шляхом надання допомоги та послуг, спрямованих 
виключно на забезпечення потреб громади;

(ііі) створення інфраструктури і комунального госпо-
дарства та інвестування у природне відродження та 
покращення стану навколишнього середовища;

(b) підтримку можливості місцевих громад покращувати 
якість їх життя;

(с) підтримку соціального підприємництва, соціального 
капіталу, волонтерства та активної громадської позиції; 

(d) розвиток інтегрованого та науково обґрунтованого під-
ходу до планування місцевих послуг та їх надання; 

(е) визначення потреб та пріоритетів місцевих громад для 
покрашення їх добробуту і розробку сталих рішень, що 
сприятимуть найбільш ефективному використанню 
місцевих активів, переваг та можливостей для забезпе-
чення таких потреб і пріоритетів;

(f) використання і координацію фінансування з державних, 
приватних, громадських та волонтерських джерел задля 
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стимулювання і підтримки місцевого розвитку та ста-
лого розвитку на місцевому рівні; 

(g) стимулювання, підтримку та забезпечення участі гро-
мадськості у процесі розробки політики та прийнятті 
рішень, що пов’язані з плануванням, розвитком та 
наданням послуг.

(4) Кожен план, розроблений відповідно до частини (1), має 
відповідати:

(а) основоположній стратегії та цілям плану розвитку 
(у значенні плану розвитку, що визначений для цілей 
Розділу І Частини І Закону 2000 року) відповідного 
органу місцевої влади;

(b) будь-якій регіо нальній економічній стратегії або стра-
тегії розвитку територій або, якщо це доцільно, регіо-
нальним настановам з планування (у значенні страте-
гії або настанов, що визначенні для цілей Розділу ІІІ 
Частини ІІ Закону 2000 року), що застосовуватиметься 
до території, якої стосується план, і складатиметься з 
письмового пояснення, яке може включати цілі для ста-
лого розвитку території, якої стосується план.

(5) (а) Без шкоди для частин (2) і (3), план, зазначений у 
частині (1), включає та містить:
(і) економічні елементи, що стосуються місцевого еко-

номічного розвитку, а також 
(іі) громадські елементи, що стосуються місцевого і 

громадського розвитку.
(b) Кожен орган місцевої влади, без шкоди для і відповідно 

до статті 66С і 128В та будь-якого іншого нормативно-
правового акту або політичних настанов, затверджених 
Міністром для цих цілей, розробляє економічні еле-
менти такого плану.

(с) Кожен комітет повинен, без шкоди для і відповідно до 
статті 66С і 128В, і будь-якого іншого нормативно-пра-
вового акту або політичних настанов, затверджених 
Міністром для цих цілей, розробляти, затверджувати і 
отримувати погодження громадських елементів такого 
плану.
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66С. Підготовка і формування місцевого економічного  
і громадського плану

(1) Орган місцевої влади і Комітет повинні під час підго-
товки економічних і громадських елементів плану зважати на:

(а) потребу інтегрувати у план міркування сталого роз-
витку;

(b) ресурси, незважаючи на джерела їх походження, що є 
доступними або можуть стати доступними для цілей 
такого плану, а також потребу забезпечити найбільш 
вигідне, ефективне та дієве використання таких ресурсів;

(c) потребу співпрацювати з, і координувати свою діяль-
ність з такими іншими органами місцевого врядування, 
органами державної влади і установами, що фінансу-
ються з державних коштів, виконання функцій яких 
впливає або може вплинути на органи місцевої влади 
або Комітет; 

(d) потребу у забезпеченні відповідності з політиками і 
цілями Уряду чи будь-якого з Міністрів Уряду або 
іншими органами державної влади, оскільки вони 
можуть мати вплив або стосуватися реалізації економіч-
ного чи громадського розвитку, як передбачено у час-
тині (2) і (3) статті 66B, а також

(е) потребу інтегрувати економічні та громадські елементи, 
розроблені відповідно до положень частин (2) і (3), до 
такого плану.

(2) (а) Кожен орган місцевої влади під час розробки еконо-
мічних елементів плану, відповідно до нормативно-пра-
вових актів, ухвалених Міністром згідно з статтею 66Н, 
повинен:
(і) проводити консультації з представниками громад-

ськості (у цій частині – «процес проведення кон-
сультацій з громадськістю»), шляхом опубліку-
вання публічного повідом лення (таке повідом лення 
може бути подане через Інтернет або іншим чином), 
із пропозицією надати міркування або інші мате-
ріали у письмовій формі до органу місцевої влади 
щодо запропонованого розвитку зазначених еле-
ментів такого плану і щодо міркувань та матеріалів 
поданих таким чином:
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(І) готувати та опубліковувати звіти щодо них, а 
також 

(ІІ) брати їх до уваги під час підготовки економіч-
них елементів такого плану;

(іі) проводити консультації з такими органами дер-
жавної влади і іншими установами, що фінансу-
ються за державний кошт, які виконують функції, 
що на думку органів місцевої влади роблять внесок 
або здійснюють економічний розвиток у функціо-
нальній сфері такого органу місцевої влади, а також 

(ііі) проводити консультації з будь-якими особами або 
органами, що визначені у нормативно-правових 
актах, ухвалених Міністром відповідно до статті 
66Н.

(b) Після проведення консультацій відповідно до 
пункту (а), відповідний орган місцевої влади подає про-
ект економічних елементів такого плану на розгляд:
(і) у кожному муніципальному районі – членам муні-

ципального району, а також 
(іі) регіо нальній асамблеї регіону. в межах якого розта-

шовується такий орган місцевої влади відповідно до 
статті 43 Закону про місцеве врядування 1991 року; 
кожен із них ухвалює заяву стосовно такого про-
екту для розгляду виборною радою такого органу 
місцевої влади та Комітетом.

(с) Розгляд таких економічних елементів проекту плану, що 
здійснюється регіо нальною асамблеєю та членами муні-
ципального району відповідно до пункту (b) і Комітетом 
відповідно до пункту (h) частини (1) статті 128В, пови-
нні узгоджуватися з:
(і) основоположною стратегією і цілями плану розви-

тку (у значенні плану розвитку, що визначений для 
цілей Розділу І Частини І Закону 2000 року) відпо-
відного органу місцевої влади;

(іі) будь-якій регіо нальній економічній стратегії або 
стратегії розвитку територій або, якщо це доцільно, 
регіо нальним настановам з планування (у значенні 
стратегії або настанов, що визначенні для цілей 
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Розділу ІІІ Частини ІІ Закону 2000 року), що засто-
совуються, а також 

(ііі) громадським елементам проекту плану, поданого 
комітетом відповідно до пункту (b) частини (3).

(d) Ухвалення членами муніципального району заяви від-
повідно до пункту (b) є виключною функцією.

(3) (a) Комітет під час розробки громадських елементів 
плану, відповідно до нормативно-правових актів, ухва-
лених Міністром на основі статті 66Н, повинен: 
(і) проводити консультації із представниками гро-

мадськості (у цій частині – «процес проведення 
консультацій з громадськістю»), шляхом опублі-
кування публічного повідом лення (таке повідом-
лення може бути подане через Інтернет або в інший 
спосіб), із пропозицією надати міркування або інші 
матеріали у письмовій формі до органу місцевої 
влади щодо запропонованого розвитку зазначених 
елементів такого плану і щодо міркувань та матері-
алів поданих таким чином:
(І) готувати та опубліковувати звіти щодо них, а 

також 
(ІІ) брати їх до уваги під час підготовки громад-

ських елементів такого плану;
(іі) проводити консультації з такими органами держав-

ної влади і іншими установами, що фінансуються 
за державний кошт, які виконують функції, що на 
думку органів місцевої влади, роблять внесок або 
здійснюють громадський розвиток на території 
Комітету, а також 

(ііі) проводити консультації з будь-якими особами або 
органами, що визначені у нормативно-правових 
актах, ухвалених Міністром відповідно до статті 
66Н.

(b) Після проведення консультацій відповідно до 
пункту (а), відповідний Комітет подає проект громад-
ських елементів такого плану на розгляд:
(і) у кожному муніципальному районі, членам муніци-

пального району, а також 
(іі) регіо нальній асамблеї регіону, в межах якої діє 
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такий комітет відповідно до статті 43 Закону про 
місцеве врядування 1991 року; кожен із них ухва-
лює заяву стосовно такого проекту для розгляду 
виборною радою такого органу місцевої влади.

(с) Розгляд таких громадських елементів проекту плану, що 
здійснюється регіо нальною асамблеєю та членами муні-
ципального району відповідно до пункту (b) і відповід-
ним органом місцевої влади згідно з пунктом (а) час-
тини (4), має узгоджуватися з:
(і) основоположною стратегією і цілями плану розви-

тку (у значенні плану розвитку, що визначений для 
цілей Розділу І Частини І Закону 2000 року) відпо-
відного органу місцевої влади;

(іі) будь-якою регіо нальною економічною стратегією 
або стратегією розвитку територій або, якщо це 
доцільно, регіо нальними настановами з планування 
(у значенні стратегії або настанов, що визначені для 
цілей Розділу ІІІ Частини ІІ Закону 2000 року), що 
застосовуються, а також 

(ііі) економічними елементами проекту плану, поданого 
комітетом відповідно до пункту (b) частини (3).

(d) Ухвалення членами муніципального району заяв на 
основі пункту (b) є виключною функцією.

[…]

66D. Публікація місцевих громадських економічних  
і громадських планів

Як тільки стане можливим після розробки плану на основі 
положень статті 66С, його копія:

(а) буде доступною в основних офісах органу місцевої 
влади, а також на його веб-сайті;

(b) буде передана Міністру, а також
(с) може бути надана для ознайомлення представникам 

громадськості у звичайний робочий час, а також може 
продаватися за ціною, що не перевищує розумної вар-
тості його копіювання.

[…]
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І С П А Н І Я

ЗАКОН № 7/1985 ВІД 2 КВІТНЯ 1985 РОКУ  
ПРО ОСНОВИ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ 

(зі змінами станом на 30 грудня 2013 року)
(витяги)

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  
del Regimen Local

(Última modificación: 30 de diciembre de 2013)

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1.
1. Муніципалітети являють собою основні елементи тери-

торіального устрою держави і є каналами забезпечення безпо-
середньої участі громадян у державних справах, надаючи мож-
ливість відповідним спільнотам самостійно реалізовувати та 
відстоювати власні інте реси.

2. Провінція та, в окремих випадках, острів користуються 
подібною автономією з метою управління відповідними інте-
ресами.

Стаття 2.
1. Для забезпечення гарантованої Конституцією автоно-

мії місцевих утворень, законодавство держави та автономних 
співтовариств, що регулює різні сфери суспільного життя, на 
основі визначеного у Конституції розподілу повноважень, наді-
ляє муніципалітети, провінції та острови правом на участь у 
всіх справах, що прямо стосуються їхніх інте ресів, наділяючи 
їх необхідними повноваженнями, з урахуванням особливостей 
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відповідної суспільної діяльності та управлінських можливос-
тей місцевого утворення згідно з принципами децентралізації, 
близькості, ефективності та результативності, а також з суво-
рим дотриманням норм, що стосуються бюджетної стабільності 
та фінансової стійкості.

2. Основні закони держави, передбачені Конституцією, 
визначають повноваження, якими вони наділяють або які у 
будь-якому випадку належать місцевим суб’єктам, з питань, 
що вони регулюють.

Стаття 3.
1. Територіальними одиницями держави є:
a) муніципалітет,
b) провінція,
c) острів зі складу Балеарського та Канарського архіпелагів.
2. Також статусом місцевих утворень користуються:
a) комарки та інші утворення, в які об’єднуються муніципа-

літети, створені автономними співтовариствами згідно з 
цим Законом та статутами відповідних автономій,

b) метропольні зони,
c) вільні союзи міст.

Стаття 4.
1. Муніципалітети, провінції та острови як органи держав-

ного управління на територіальному рівні і з урахуванням меж 
їхніх повноважень у будь-якому разі мають:

a) право на встановлення норм та самоорганізацію;
b) фінансові та податкові права; 
c) право на розробку програм чи планів;
d) право на конфіскацію, огляд, розмежування та повер-

нення власності;
e) презумпцію законності та обов’язковості виконання їхніх 

актів;
f) право примусового та санкціонованого виконання;
g) право в офіційному порядку переглядати акти та дого-

вори;
h) переважні права, преференції та інші прерогативи, вста-

новлені для забезпечення власного фінансування, не 
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завдаючи шкоди при цьому фінансам держави та авто-
номних співтовариств, як, наприклад, заборона конфіска-
ції майна та прав відповідно до умов, передбачених зако-
нодавством.

2. Положення попередньої частини можуть застосовува-
тися територіальними одиницями меншого рівня ніж муніци-
палітет, а також комарками, метропольними зонами та іншими 
місцевими утвореннями; закони автономних співтовариств 
при цьому повинні конкретизувати, які з прав застосовуються, 
окрім вільних союзів міст, до яких застосовуються положення 
наступної частини.

3. Що стосується вільних союзів міст, для надання послуг 
або виконання робіт у межах їх компетенції права, визначені у 
частині 1 цієї Статті, визначаються в їхніх статутах. За відсут-
ності статутного положення, вони наділяються всіма переліче-
ними у першій частині правами, якщо це необхідно для вико-
нання цілей і відповідає законодавству, що застосовується до 
кожного із вказаних прав у тому чи іншому випадках.

Стаття 5.
Для виконання своїх цілей і у межах своїх повноважень, міс-

цеві утворення відповідно до Конституції та законів мають всю 
повноту прав для придбання, володіння, висунення претензій, 
зміни, застави та відчуження всіх видів власності, укладення 
договорів, створення та використання громадських робіт та 
послуг, прийняття зобов’язань, оскарження ухвалених судом 
рішень, порушення справ, передбачених законодавством.

Стаття 6.
1. Місцеві утворення покликані об’єктивно служити покла-

деним на них суспільним інте ресам і діяти відповідно до прин-
ципів ефективності, децентралізації, деконцентрації та коорди-
нації, у суворій відповідності із законом та правом.

2. Суди здійснюють контроль за законністю рішень та актів, 
прийнятих місцевими утвореннями.

Стаття 7.
1. Повноваження місцевих утворень бувають власні або 

делеговані.
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2. Власні повноваження муніципалітетів, провінцій, ост-
ровів та інших територіальних одиниць можуть визначатися 
лише законом, і виконуються самостійно і під власну відпові-
дальність, водночас завжди з урахуванням необхідності належ-
ної взаємодії у плануванні та виконанні з іншими державними 
органами управління.

3. Держава та автономні співтовариства під час виконання 
своїх повноважень можуть делегувати деякі зі своїх повнова-
жень місцевим утворенням. Делеговані повноваження вико-
нуються на умовах, визначених у постанові або у договорі про 
делегування повноважень, у відповідних випадках, згідно з 
правилами, встановленими у статті 27, і передбачають методи 
управління та контроль за своєчасністю та ефективністю.

4. Місцеві утворення можуть виконувати повноваження, 
відмінні від власних та делегованих, лише за умови, що не має 
загрози фінансовій стабільності місцевого бюджету, відповідно 
до вимог законодавства про бюджетну та фінансову стабільність, 
та якщо вони не дублюють подібних повноважень інших держав-
них органів. З цією метою відповідний орган повинен обов’язково 
підготувати попередній звіт, в якому зазначається відсутність 
дублювання, а також орган, що займається фінансовим наглядом 
за фінансовою стабільністю у зв’язку з новими повноваженнями.

У будь-якому випадку, виконання таких повноважень по-
вин но відбуватися згідно з умовами, визначеними законодав-
ством держави та автономних співтовариств.

Стаття 8.
Не обмежуючи змісту встановленого у попередній статті, 

провінції та острови можуть здійснювати загальне керівництво 
повноваженнями автономних органів управління відповідно до 
статутів автономій та законодавства автономних співтовариств.

Стаття 9.
Норми цього Закону, що впливають на муніципалітети, про-

вінції, острови та інші територіальні одиниці, не можуть обме-
жувати сферу його застосування однією або декількома такими 
одиницями виключної природи, не обмежуючи змісту встанов-
леного у цьому Законі для особливих муніципалітетів та про-
вінцій.
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Стаття 10.
1. Місцеві органи управління та інші державні органи управ-

ління налагоджують двосторонні відносини із обов’язковою 
передачею спільної інформації, координацією співробітництва 
та повагою до відповідних сфер повноважень.

2. Повноваження місцевих утворень повинні узгоджуватися 
між собою і, особливо, – з повноваженнями інших державних 
органів, коли діяльність або послуги стосуються не лише влас-
них інте ресів відповідних місцевих утворень, але впливають 
або обмежують зазначені органи, призводять до конкуренції 
або доповнюють їх.

3. Координація діяльності місцевих утворень особливо 
повинна бути спрямована на забезпечення дотримання законо-
давства з метою підтримання бюджетної стабільності та фінан-
сової стійкості.

4. Функції із координації не суперечать автономії місцевих 
утворень.

Розділ II
Муніципалітет

Стаття 11.
1. Муніципалітет являє собою основний елемент територі-

ального устрою держави. Муніципалітет має статус юридичної 
особи і повноту прав для виконання своїх завдань.

2. Елементи муніципалітету – територія, населення та орга-
нізація.

[...]

Глава III
Повноваження

Стаття 25.
1. Муніципалітет для управління власними інте ресами і у 

межах власних повноважень може сприяти діяльності та нада-
вати державні послуги, що відповідають потребам та прагнен-
ням місцевої громади відповідно до положень цієї Статті.

2. Муніципалітет виконує свої повноваження у будь-якому 
випадку у порядку, визначеному законодавством держави та 
автономних співтовариств, зокрема стосовно таких питань:
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а) Благоустрій: планування, управління, виконання та 
порядок містобудування. Захист та управління історич-
ною спадщиною. Підтримка та управління державним 
житловим фондом з урахуванням критеріїв фінансової 
сталості. Збереження та відновлення будівель.

b) Міське середовище: зокрема, парки та сади, управління 
твердими побутовими відходами та захист від шумо-
вого, світлового та атмосферного забруднення в міських 
районах.

c) Забезпечення питною водою за місцем проживання, від-
від та очищення стічних вод.

d) Дорожня інфраструктура та пов’язані послуги.
e) Оцінка та інформування про погіршення соціальних умов 

та невідкладне надання допомоги особам, що опинилися 
або знаходяться на межі соціального відсторонення.

f) Місцева поліція, цивільна оборона, попередження і 
гасіння пожеж.

g) Рух транспорту, паркування транспортних засобів та 
мобільність, міський громадський транспорт.

h) Інформування та підтримка туристичної діяльності на 
місцевому рівні.

i) Ярмарки, продуктове забезпечення, ринки, торгові 
біржі, вулична торгівля.

j) Охорона здоров’я.
k) Кладовища та похоронні заходи.
l) Розвиток спорту та спортивних споруд, а також органі-

зація дозвілля.
m) Розвиток культури та закладів культури.
n) Участь у нагляді за наданням обов’язкової шкіль-

ної освіти та співробітництво з відповідними орга-
нами управління освітою з метою отримання ділянок, 
необхідних для будівництва нових учбових закладів. 
Збереження, обслуговування та нагляд за будівлями, що 
перебувають у власності міст, що призначені для закла-
дів дошкільної, початкової освіти та спеціалізованих 
навчальних закладів.

y) Сприяння участі громадян муніципального округу в 
ефективному та сталому використанні інформаційних та 
комунікаційних технологій.
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3. Муніципальні повноваження з питань, викладених у цій 
Статті, визначаються законом на основі оцінки доцільності 
впровадження місцевих послуг відповідно до принципів децен-
тралізації, ефективності, стабільності та фінансової сталості.

4. Закон, про який йдеться у попередній частині, повинен 
супроводжуватися економічним звітом, в якому відобража-
ється вплив на фінансові ресурси пов’язаних державних органів 
управління та виконання принципів стабільності, фінансової 
сталості та ефективності послуги чи певного виду діяльності. 
Закон повинен передбачати надання необхідних ресурсів для 
забезпечення достатнього фінансування місцевих утворень, 
що в іншому випадку може призвести до зростання більшості 
витрат державних органів.

Націо нальні законопроекти повинні супроводжуватися 
доповіддю Міністерства фінансів та державного управління, в 
якій підтверджуються зазначені вище критерії.

5. Закон визначає власні повноваження муніципалітету, про 
який йдеться, гарантуючи, що такі самі повноваження не надані 
іншому державному органу.

Стаття 26.
1. Муніципалітети повинні надавати в усіх випадках такі 

послуги:
a) в усіх муніципалітетах: вуличне освітлення, кладовища, 

вивезення сміття, прибирання вулиць, постачання пит-
ної води, каналізація, під’їзні шляхи до житлових райо-
нів та будівництво громадських доріг;

b) у муніципалітетах з населенням понад 5 тис. жителів 
також: публічні парки, публічні бібліотеки та обробка 
відходів;

c) у муніципалітетах з населенням понад 20 тис. жителів 
також: цивільний захист, оцінка та інформування про 
погіршення соціальних умов та невідкладне надання допо-
моги особам, які опинилися або знаходяться на межі соці-
ального відсторонення, попередження і гасіння пожеж, 
спортивні споруди для громадського користування;

d) у муніципалітетах з населенням понад 50 тис. жителів 
також: міський громадський транспорт та міське серед-
овище.
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2. У муніципалітетах з населенням менше 20 тис. жителів 
Рада провінції або рівноцінна установа координує надання 
таких послуг:

a) вивезення та обробка сміття;
b) постачання питної води, відвід та очищення стічних вод;
c) прибирання вулиць;
d) під’їзні шляхи до житлових районів;
e) будівництво громадських доріг;
f) вуличне освітлення.
Для координації надання зазначених послуг Рада, за 

погодженням із відповідними муніципалітетами, пропо-
нує Міністерству фінансів та державного управління форму 
надання послуг, що полягає у прямому їх наданні Радою або 
запровадження формули спільного управління об’єднаннями, 
вільними союзами міст чи інших формул. З метою зменшення 
реальних витрат на послуги зазначене міністерство приймає 
рішення стосовно поданої пропозиції, що повинна містити 
обов’язковий звіт автономного співтовариства, якщо воно 
виступає органом, який здійснює фінансовий нагляд.

Якщо муніципалітет обґрунтує Раді, що може надавати такі 
послуги за меншу вартість, ніж та, що випливає із форми управ-
ління, запропонованої Радою провінції чи відповідною устано-
вою, муніципалітет може взяти на себе надання та координацію 
таких послуг, якщо міська Рада вважатиме за доцільне.

Коли Рада або відповідна установа бере на себе надання 
таких послуг, це впливає на фактичну вартість послуг, що отри-
мують муніципалітети. Якщо такі послуги фінансувалися за 
рахунок податків та їх надає Рада або рівноцінна установа, саме 
їй передаються податки для фінансування послуг.

3. Допомога Ради або відповідних установ муніципалітетам, 
відповідно до статті 36, повинна бути спрямована насамперед 
на створення та належне надання мінімального обсягу послуг.

Стаття 27.
1. Держава та автономні співтовариства, виконуючи свої від-

повідні повноваження, можуть делегувати виконання деяких 
повноважень муніципалітетам.

Делегування покликано підвищити ефективність дер-
жавного управління, сприяти зменшенню дублювання 
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адміністративних повноважень та відповідати законодавству 
щодо бюджетної стабільності та фінансової стійкості.

Під час делегування повноважень визначається об’єм, зміст, 
умови та його тривалість (щонайменше п’ять років), а також 
нагляд за ефективністю, що здійснює орган, який делегує 
повноваження, та залучені людські, матеріальні, економічні 
ресурси, що не повинно призводити до збільшення витрат дер-
жавних органів управління.

Делегування повинно супроводжуватися економічним зві-
том, в якому будуть обґрунтовані принципи, про які йшлося 
у другій частині цієї Статті, і буде міститися оцінка впливу на 
витрати державних органів управління, без чого, поза сумнівом, 
будуть більшими і власні витрати.

2. Якщо держава або автономні співтовариства делегують 
двом або більше муніципалітетам провінції одне чи декілька 
загальних повноважень, таке делегування повинно відбуватися 
на основі однорідних критеріїв.

Орган, що делегує повноваження, може звернутися за допо-
могою до рад провінцій або рівноцінних установ з метою коор-
динації та моніторингу за делегуванням відповідно до цієї час-
тини.

3. З метою уникнення дублювання адміністративних повно-
важень, підвищення прозорості державних та громадських 
послуг у цілому, сприяння оптимізації адміністративних про-
цесів, допомагаючи накопиченню ресурсів, органи державного 
управління та автономних співтовариств можуть на основі 
подібних критеріїв делегувати, поміж іншим, такі повнова-
ження:

a) спостереження і контроль за забрудненням навколиш-
нього середовища;

b) охорона навколишнього середовища;
c) надання соціальних послуг, сприяння рівності можли-

востей та попередження насильства щодо жінок;
d) збереження або підтримка закладів охорони здоров’я, 

що перебувають у власності автономного співтовари-
ства;

e) створення, утримання та управління дошкільними 
навчальними закладами, що перебувають у державній 
власності першого рівня дошкільної освіти;
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f) проведення додаткових занять у навчальних закладах;
g) управління культурною інфраструктурою, що перебуває 

у власності автономного співтовариства або держави, у 
суворій відповідності з об’ємом та умовами, що випли-
вають з пункту 28 частини 1 статті 149 Конституції;

h) управління спортивною інфраструктурою, що перебуває 
у власності автономного співтовариства або держави, у 
тому числі тією, що знаходиться в учбових закладах і 
використовуються у позаурочний час;

i) перевірка торговельних закладів та комерційної діяль-
ності, та санкції;

j) сприяння та управління у сфері туризму;
k) повідом лення, надання дозволу, перевірка громадських 

розважальних закладів та санкції;
l) розрахунок та збір податків автономного співтовариства 

або держави;
m) реєстрація асоціацій, підприємств та установ в адміні-

стративних реєстрах автономного співтовариства або 
держави;

n) управління єдиними службами інформації та адміні-
стративних про цедур;

o) співробітництво з управлінням освіти через партнер-
ські установи Націо нального університету дистанцій-
ної освіти.

4. Орган, що делегує повноваження, може, з метою управ-
ління та контролю за виконанням делегованих послуг, вида-
вати технічні інструкції загального характеру та у будь-який 
час вимагати інформацію про муніципальне управління, а 
також направляти представників та формулювати відповідні 
вимоги з метою виправлення помічених недоліків. У випадку 
порушення директив, відмови надавати інформацію або неви-
конання сформульованих вимог, орган управління, що делегує 
повноваження, може відмінити делегування або самостійно 
замість муніципалітету виконати делеговані повноваження. 
Акти муніципалітету можуть бути оскаржені у компетентних 
відомствах органу, що делегує повноваження.

5. Ефективність делегування вимагає ухвалення зацікавле-
ним муніципалітетом.

6. Делегування у будь-якому випадку повинно супроводжу-
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ватися відповідним фінансуванням, з цією метою кожного року 
повинні виділятися належні та достатні бюджетні асигнування 
в бюджеті органу управління, що делегує повноваження, без 
яких делегування буде неможливим.

Невиконання фінансових зобов’язань автономним органом 
управління, що делегує повноваження, дає право місцевому 
утворенню, що отримує повноваження, автоматично їх компен-
сувати за рахунок інших фінансових зобов’язань, які воно має.

7. У наказі або рішенні про делегування зазначаються підстави 
для відміни або відмови від делегування. Серед причин для від-
мови може бути невиконання фінансових зобов’язань органом 
управління, що делегує повноваження, або якщо через неперед-
бачені обставини є достатньо підстав вважати, що орган управ-
ління, якому делегуються повноваження, не зможе виконати їх, не 
завдаючи шкоди виконанню власних повноважень. Рішення про 
відмову приймає Пленум відповідного місцевого утворення.

8. Виконання делегованих повноважень відбувається відпо-
відно до законодавства Іспанії та автономних співтовариств.

[...]

Глава IV
Спеціальні режими

[...]
Стаття 30.

Закони про місцеве врядування автономних співтовариств 
відповідно до положень цього Закону можуть встановлювати 
спеціальні режими для маленьких муніципалітетів або селищ 
міського типу і тих, що мають інші особливості, через які це 
доцільно, зокрема з огляду на їх історичне та мистецьке зна-
чення або ведення переважно туристичної, промислової, гір-
ничо-видобувної або аналогічної діяльності.

Розділ III
Провінція

Стаття 31.
1. Провінція – територіальна одиниця, яку утворюють 

об’єднання муніципалітетів, має статус юридичної особи і 
повноту прав для виконання своїх завдань.
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2. Прямими та особливими завданнями провінцій є забез-
печення принципів солідарності та балансу між муніципаліте-
тами, у рамках економічної та соціальної політики, зокрема:

а) гарантія повного та належного надання послуг, що вхо-
дять до повноважень муніципалітетів, на всій території 
провінції;

b) участь у координації місцевого управління разом із 
органами управління автономних співтовариств та дер-
жавними органами.

3. Уряд та автономні органи управління провінції несуть від-
повідальність перед Радою та іншими представницькими орга-
нами.

[...]

Глава II
Повноваження

Стаття 36.
1. До особливих повноважень Ради або відповідної установи 

згідно із законодавством держави та автономних співтовариств 
у різних сферах публічної діяльності у будь-якому випадку 
належать такі:

а) Координація муніципальних послуг з метою забезпе-
чення повного та належного їх надання, про що йдеться 
у пункті а) частини 2 статті 31.

b) Судова, економічна та технічна допомога та співробіт-
ництво з муніципалітетами, особливо тими, що мають 
найменші економічні можливості та управління. У будь-
якому випадку гарантувати в муніципалітетах з насе-
ленням менше, ніж 1 тис. жителів надання послуг із 
діловодства та контролю.

с) Надання державних послуг, які виходять за рівень муні-
ципалітетів, а в деяких випадках, за рівень комарок, а 
також підтримка або, за необхідності, координація стан-
дартного надання послуг муніципалітетів у межах своєї 
території. Зокрема, візьме на себе надання послуг з 
управління відходами у муніципалітетах з населенням 
менше, ніж 5 тис. жителів, а також попередження та 
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гасіння пожеж у муніципалітетах з населенням менше, 
ніж 20 тис. жителів, якщо вони цього не здійснюють.

d) Співпраця зі сприяння економічному та соціальному 
розвитку та планування території провінції, відповідно 
до повноважень інших державних органів управління у 
цій сфері.

e) Виконання функцій із координації у випадках, передба-
чених статтею 116 нижче.

f) Допомога у наданні послуг з управління податковими 
зборами, у добровільний та примусовий період1�, та 
послуг із підтримки фінансового управління муніципа-
літетів з населенням менше, ніж 20 тис. жителів.

g) Надання послуг електронного врядування та центра-
лізованих закупівель в муніципалітетах з населенням 
менше, ніж 20 тис. жителів.

h) Моніторинг за фактичною вартістю послуг, що нада-
ються муніципалітетами провінції. Якщо Рада виявить, 
що вартість послуг, координацією або наданням яких 
вона займається, вища, вона повинна запропонувати 
муніципалітетам свою допомогу для більш ефектив-
ного та узгодженого управління послугами, що дозво-
лить скоротити витрати.

i) Координація за погодженням з відповідним автоном-
ним співтовариством надання послуг із забезпечення та 
чистоти медичних пунктів у муніципалітетах із населен-
ням менше, ніж 5 тис. жителів.

2. Для цілей викладеного у пунктах а), b) та c) попередньої 
частини, Рада або відповідна установа:

a) Щорічно затверджує план провінції про співпрацю щодо 
робіт та послуг, що належать до повноважень муніципа-
літету, в розробці якого повинні брати участь муніци-
палітети провінції. План, що повинен містити обґрун-
тування цілей та критерії розподілу коштів, критерії, 
які у будь-якому випадку повинні бути об’єктивними 

1 За загальною практикою податки сплачуються у визначені терміни. В 
Іспанії розрізняють «добровільний період» та «примусовий період» сплати 
податків. Якщо особа не встигає сплатити податки в перший період, вона може 
це зробити у другий період, але при цьому на неї накладається штраф. – Прим. 
перекладача.
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та справедливими і містити аналіз фактичної вартості 
послуг муніципалітетів, може фінансуватися за рахунок 
власних ресурсів Ради або відповідної установи, муні-
ципальних внесків та субвенцій, що узгоджуються авто-
номним співтовариством та державою згідно з відповід-
ними бюджетами. Не завдаючи шкоди повноваженням, 
визначеним законами автономії, що раніше були при-
йняті та ратифіковані, автономне співтовариство гаран-
тує на своїй території координацію планів різних про-
вінцій відповідно до статті 59 цього Закону.

 Якщо Рада виявить, що фактична вартість послуг, що 
надаються муніципалітетами, вища за вартість послуг, 
координацією або наданням яких вона займається, вона 
повинна з метою їх зменшення включити в план про-
вінції формули стандартного або позамуніципального 
надання послуг.

 Держава та автономне співтовариство, за необхідності, 
можуть встановлювати певні критерії та умови для 
використання субсидій, враховуючи аналіз фактичної 
вартості послуг муніципалітетів.

b) Забезпечує доступ населення провінції до пакету міні-
мальних послуг, що входять до повноважень муніципа-
літету, й ефективного та економного їх надання за допо-
могою будь-яких формул муніципальної допомоги та 
співпраці.

 З цією метою, Ради та відповідні установи можуть нада-
вати субвенції та допомогу з власних ресурсів для вико-
нання та забезпечення муніципальних робіт та послуг, 
що реалізуються через спеціальні плани та інші спеці-
альні інструменти.

c) Гарантує виконання державних функцій, необхідних 
муніципальним органам, і надає їм допомогу у відборі 
та навчанні персоналу, не завдаючи шкоди діяльності 
органів державного управління та автономних співто-
вариств у цій сфері.

d) Надає допомогу муніципальним органам у вирішенні 
про цедурних та матеріальних питань, якщо на неї було 
покладено таке завдання.
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Стаття 37.
1. Автономні співтовариства можуть делегувати повнова-

ження радам, а також доручати їм загальне управління послу-
гами згідно з положеннями відповідних статутів. У цьому 
випадку ради повинні діяти у суворій відповідності до загаль-
них та спеціальних настанов співтовариств.

2. Держава також може, за умови попереднього проведення 
консультацій та повідом лення про це зацікавленого автоном-
ного співтовариства, делегувати повноваження компетентним 
радам, якщо рівень провінції буде найкращим для надання від-
повідних послуг.

3. Виконання радами делегованих повноважень повинно від-
буватися відповідно до статті 27.

Стаття 38.
Положення, що стосуються рад у цій Главі та далі у цьому 

Законі, застосовуються до інших органів, що виконують пред-
ставницькі функції і яким належить автономне керівництво та 
управління провінцією.

Глава III
Спеціальні режими

Стаття 39.
Законні органи провінцій Алава, Гіпускоа та Візкайя збе-

рігають свої спеціальні режими в межах Статуту автономії 
Автономного співтовариства Країна Басків. Однак, положення 
цього Закону можуть додатково застосовуватися до них.

Стаття 40.
Автономні співтовариства, що складаються з однієї провінції, 

а також провінція Наварра, наділені такими повноваженнями, 
засобами та ресурсами, як і загальні режими, встановлені для 
рад провінцій. Виключення становить Автономне співтовари-
ство Балеарських островів відповідно до свого власного статуту.

Стаття 41.
1. Острівні ради Канарських островів як представницькі 

органи, що здійснюють управління кожним окремим островом, 
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покликані діяти відповідно до норм, встановлених частиною 14 
додаткових положень цього Закону, а також норм, що регулю-
ють питання організації та функціонування рад провінцій, не 
порушуючи при цьому Статуту автономії Канарських островів.

2. На Канарському архіпелагу існують вільні союзи міст 
острівних провінцій як представницькі органи виключно для 
захисту інте ресів провінцій. До складу зазначених органів вхо-
дять Голови муніципальних рад відповідних провінцій, яких 
очолює голова муніципальної ради столиці провінції.

3. Острівні ради Балеарських островів, до яких застосову-
ються норми цього Закону, що регулюють питання організа-
ції та функціонування рад провінцій, визначають свої повно-
важення відповідно до положень цього Закону та інших, що їх 
стосуються відповідно до Статуту автономії Балеарських ост-
ровів.

Розділ IV
Інші місцеві утворення

Стаття 42.
1. Автономні співтовариства згідно з положеннями відповід-

них Статутів, можуть створювати на своїй території комарки 
та інші місцеві утворення, що об’єднують різні муніципалітети, 
виходячи із необхідності самостійного управління спільними 
інте ресами або надання послуг саме у визначених межах.

2. Зацікавлені муніципалітети можуть самостійно висту-
пити з ініціативою зі створення комарки. У кожному разі, якщо 
дві п’ятих частини муніципалітетів, що повинні об’єднатися, 
виступають проти цього, комарку не може бути створено, за 
умови, що у цьому випадку такі муніципалітети представляють 
щонайменше половину електорату відповідної території. Якщо 
до складу комарки повинні увійти муніципалітети не лише з 
однієї провінції, необхідно отримати згоду Ради провінції, до 
відання якої належать такі муніципалітети.

3. Закони автономних співтовариств визначають територі-
альні межі комарок, склад та діяльність керівних органів, які 
представляють муніципальні органи, що входять до їх складу, 
а також повноваження та економічні ресурси, які у будь-якому 
випадку встановлені за ними.
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4. Створення комарок не може призводити до втрати муні-
ципалітетами повноважень із надання послуг відповідно до 
статті 26, а також позбавити їх контролю питань, викладених 
у частині 2 статті 25.

Глава IV
Інформація і участь громадян

Стаття 69.
1. Місцеві органи повинні надавати якомога більше інфор-

мації про свою діяльність та участь усіх громадян.
2. Форми, засоби та порядок участі, який встановлюють 

органи з метою реалізації свого права на самоорганізацію, у 
жодному разі не можуть обмежувати повноваження із прий-
няття рішень, покладені на представницькі органи відповідно 
до цього Закону.

Стаття 70.
1. Пленарні засідання місцевих органів є публічними. Тим 

не менше, обговорення та голосування з окремих питань, що 
можуть вплинути на основоположні права громадян відповідно 
до частини 1 статті 18 Конституції, можуть відбуватися за зачи-
неними дверима, якщо відповідне рішення було ухвалено абсо-
лютною більшістю голосів.

Засідання місцевого виконавчого органу є закритими.
2. Угоди, що приймаються місцевими органами, опри-

люднюються в порядку, передбаченому законом. Постанови, 
включно зі статтями, що містять правила міського планування, 
а також угоди, пов’язані з ними, остаточне затвердження яких 
належить до повноважень місцевих суб’єктів, публікуються в 
«Офіційному віснику» провінції та не набувають чинності до 
опублікування повного тексту і після закінчення строку, перед-
баченого у частині 2 статті 65, за винятком бюджетів та фінан-
сових документів, що публікуються та набувають чинності 
відповідно до положень Закону Іспанії про місцеві фінанси 
39/1988 від 28 грудня 1988 року. Органи державного управ-
ління, наділені повноваженнями із благоустрою, повинні мати 
повні копії документів щодо актуального планування для 
надання їх за запитом громадськості.
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3. Всі громадяни мають право отримувати копії та інші 
пов’язані документи стосовно угод місцевих органів та історію 
їх прийняття, а також користуватися архівами та реєстрами від-
повідно до частини b) статті 105 Конституції. Відмова у реалі-
зації або обмеження цього права у випадку, коли йдеться про 
безпеку та оборону держави, розслідування злочинів або осо-
бисте життя осіб, має бути обґрунтована шляхом прийняття 
мотивованого рішення.
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І Т А Л І Я

ЗАКОН ВІД 5 ТРАВНЯ 2009 РОКУ № 42 
ПРО НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ОБУМОВЛЕНІ ПРИНЦИПОМ 
ФІСКАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ, ВІДПОВІДНО ДО 

ПОЛОЖЕНЬ СТАТТІ 119 КОНСТИТУЦІЇ

(прийнятий Палатою представників та Сенатом Республіки;  
опублікований в Офіційному віснику 6 травня 2009 року, № 103)

(витяги)

Law 5 May 2009, n. 42.  
Delegation to the government in the matter of fiscal federalism  

further to article 119 of the Constitution 
(The House of Representatives and the Senate of the  

Republic have approved; Published in the Official Journal,  
May 6th 2009, n. 103)

[…]

ГЛАВА I 
Зміст та правила фінансового регулювання

Стаття 1. 
(Загальні засади) 

1. Цей Закон прийнято на виконання положень статті 119 
Конституції з метою забезпечення незалежності комун, про-
вінцій, метропольних міст та регіонів у прийнятті рішень сто-
совно доходів та витрат; гарантування застосування принципів 
солідарності, соціальної згуртованості та максимальної відпо-
відальності для поступового заміщення діючої моделі прий-
няття рішень стосовно здійснення витрат органами виконав-
чої влади, залишаючи у силі діючі вимоги щодо прозорості та 
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демократичного контролю над виборними представниками. 
Для досягнення цієї мети Закон містить положення про осно-
вні принципи, за якими здійснюється контроль за державними 
фінансами і діяльністю податкової системи, регламентує поря-
док формування та діяльності фонду вирівнювання для тери-
торій з низьким податковим потенціалом (на душу населення), 
а також регулює залучення додаткових фінансових ресурсів і 
здійснення спеціальних заходів відповідно до абзацу п’ятого 
статті 119 Конституції задля інтенсифікації економічного роз-
витку у найменш економічно розвинутих місцевостях (для 
подолання несприятливих наслідків нерівномірного еконо-
мічного розвитку регіонів країни). Цей Закон також регулює 
загальні принципи розподілу активів між комунами, провінці-
ями, метропольними містами і регіонами, і запроваджує осо-
бливий перехідний режим (у частині функціонування законо-
давчої і фінансової систем) у столиці Римі.

2. З огляду на законодавчо визначену специфіку регіонів 
зі спеціальним статусом та самоврядних провінцій Трент і 
Больцано, до них застосовуються лише окремі положення ста-
тей 15, 22 і 27 цього Закону. 

Стаття 2.
(Предмет та мета) 

1. Протягом двадцяти чотирьох місяців з дня набрання 
чинності цим Законом Уряду доручається прийняти один або 
більше законодавчих декретів на виконання положень статті 
119 Конституції, з метою забезпечення фінансової самостій-
ності комун, провінцій, метропольних міст і регіонів. У цих 
актах мають бути викладені основні принципи державного 
регулювання фінансів і опо датку вання; визначено поняття 
податкового вирівнювання, особливості ведення обліку та 
надання звітності зазначеними суб’єктами, а також встанов-
лено кінцеві терміни для подання і затвердження відповідних 
звітних документів (відповідно до аналогічних вимог націо-
нального законодавства до державних органів та установ).

2. Керівні принципи і критерії, встановлені у рамках поло-
жень статей 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 28 і 29, мають бути закріплені у законодавчих декретах, 
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про які йдеться у пункті 1 цієї Статті, з урахуванням наступних 
загальних принципів та критеріїв: 

a) автономності доходів і витрат, посилення адміністратив-
ної, фінансової відповідальності та відповідальності за пору-
шення правил ведення бухгалтерського обліку на всіх рівнях 
влади; 

b) інституційної лояльності між усіма рівнями влади 
й участі всіх публічних інституцій у досягненні спільних 
цілей та захисті фінансових інте ресів держави (відповідно до 
зобов’язань, пов’язаних із членством у Європейському Союзі 
та зобов’язань за міжнародними договорами);

c) раціо нальності і обґрунтованості податків і податкової 
системи у цілому; спрощення системи опо датку вання, змен-
шення кількості обов’язків платника податків, прозорості 
збору податків, ефективності в управлінні зібраними коштами; 
поваги до принципів, закріплених у Законі про права платників 
податків від 27 липня 2000 року, № 212;

d) участі різних інституцій (будь-якого рівня) у боротьбі з 
ухиленням від сплати податків та формування механізмів для 
матеріального заохочення за успішну боротьбу з такими яви-
щами;

e) розподілу ресурсів між комунами, провінціями, метро-
польними містами і регіонами, у зв’язку з розширенням їх ком-
петенції, відповідно до принципів територіальності, солідар-
ності, субсидіарності, диференціації та адекватності відповідно 
до положень статті 118 Конституції; кошти, що одержуються 
з місцевих податків і доходів регіо нальних і місцевих органів 
влади, або з бюджету держави, з фонду вирівнювання, мають 
повною мірою фінансувати нормальне функціонування відпо-
відних публічних інституцій;

f) визначення нормативної вартості, вимог щодо підвищення 
ефективності та дієвості публічних заходів, як показників, що 
мають використовуватися при порівнянні та оцінюванні відпо-
відних заходів;

чітке обґрунтування необхідності надання послуг, які здій-
снюватимуться регіо нальними та місцевими адміністраціями 
при виконанні ними функцій, пов’язаних із акумуляцією над-
ходжень або основних функцій (відповідно до підпунктів m) та 
p) частини другої статті 117 Конституції);
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g) прийняття регіонами, метропольними містами, провінці-
ями і комунами (у рамках їх повноважень) відповідної бюджет-
ної політики на основі правил, що випливають із застосування 
Пакту стабільності і зростання;

h) прийняття уніфікованих правил бухгалтерського обліку 
та загальної комплексної класифікації рахунків; прийняття 
єдиних бюджетних принципів при формуванні завдань та про-
грам (розмежованих за економічними та функціо нальними 
критеріями), що регулюються нормативними актами відпо-
відного співтовариства про націо нальні рахунки та допоміжні 
рахунки; прийняття консолідованих механізмів звітності для 
власних компаній, фірм та інших контрольованих місцевими 
органами інституцій; узгодження системи фінансових рахунків 
з реєстрами підприємств та майна на основі загальних (спіль-
них) критеріїв бухгалтерського обліку; приведення системи 
звітності і порядку розподілу бюджетних коштів до стандартів, 
встановлених для місцевих органів влади, прийнятих на євро-
пейському рівні у контексті бюджетного дефіциту/профіциту; 
визначення таксономії для рекласифікації бухгалтерського 
обліку та бюджетних даних для публічних адміністрацій, що 
у відповідності із положеннями цього Закону вважаються 
такими, що належать до системи цивільного права (з метою під-
вищення показників сумісності з огляду на єдині правила бух-
галтерського обліку); формування простої системи оцінювання 
результатів, яка буде застосовуватися для зазначених бюджет-
них програм, причому така система має бути розроблена відпо-
відно до критеріїв і методів, характерних для різних рівнів міс-
цевого самоврядування; визначення крайніх термінів подання 
бюджетів та балансових звітів уряду органами місцевої влади в 
цілому та місцевого самоврядування [...] зокрема з метою вико-
нання приписів статей 9 і 13; затвердження санкцій за несво-
єчасне виконання таких дій згідно з підпунктом е) пункту 1 
статті 17;

i) положення, що стосуються обов’язкового оприлюднення 
на інтернет-сайтах бюджетів регіонів, метропольних міст, про-
вінцій і комун та фінансової звітності відповідних суб’єктів, 
мають містити у тому числі й відомості про методологію розра-
хунку доходів і витрат на душу населення, відповідно до єдиних 
правил, затверджених у рамках спільної конференції [...];
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j) запобігання посиленню податкового навантаження та 
дотримання принципу врахування податкового потенціалу міс-
цевостей з метою справедливого розподілу фінансових ресур-
сів;

k) поступове заміщення застарілих принципів розподілу 
фінансових ресурсів за обсягами витрат на всіх інституційних 
рівнях: 

1) стандартними вимогами – для фінансування основних 
витрат; 

2) вирівнюванням податкового потенціалу – для вико-
нання інших функцій; 

n) дотримання принципу розподілу законодавчих повнова-
жень між державою і регіонами з питань, що стосуються дер-
жавних фінансів та координації податкової системи;

o) запобігання випадкам подвійного опо датку вання з однієї 
податкової бази, за винятком прибуткових податків, передбаче-
них у державних чи регіо нальних нормативних актах;

p) поступової кореляції між податками, що стягуються, 
і прибутками, пов’язаними із виконанням функцій публіч-
ної адміністрації на відповідній території (для забезпечення 
балансу між фінансовою та адміністративною відповідальністю 
суб’єктів; дотримання принципів обґрунтованості і підзвітності 
у процесі збору податків);

q) у рамках положень, що стосуються бази опо датку вання 
(окрім положень про податки, що стягуються виключно на дер-
жавному рівні), можуть встановлюватися:

1) регіо нальні та місцеві податки; 
2) особливі податкові ставки та пільги, що можуть затвер-

джуватися на рівні комун, провінцій, метропольних міст 
на основі їх повноважень у відповідності з п. 1);

r) положення регіо нальних законів (з урахуванням норм 
Співтовариства і в рамках обмежень, встановлених законами 
держави) можуть регламентувати зміни до акцизів на бензин, 
дизельне паливо та зріджений нафтовий газ, що використову-
ється громадянами для особистих потреб та компаніями з юри-
дичною адресою або офісом у відповідному регіоні (до яких 
застосовуються положення статті 19 Законодавчого декрету від 
25 листопада 1996 року, № 625 і зміни до нього);

s) законодавчого закріплення права регіонів регулювати 
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податкові надходження і здійснювати розподіл відповідних 
ресурсів на користь місцевих органів влади;

t) запобігання неправомірному втручанню регіо нальних 
та місцевих інституцій у діяльність інших установ (у контек-
сті регулювання опо датку вання в цілому та податкових ставок 
зокрема), що відносяться до іншого рівня; такі заходи можуть 
здійснюватися виключно на державному рівні […];

u) положення щодо встановлення зборів, що надходять до 
уповноважених органів, порядку їх акумуляції та механізмів, 
що забезпечують ефективні про цедури для прямого кредиту-
вання або автоматичною погашення боргів, а також положення, 
що стосуються загальних податків – має бути закріплено у дер-
жавному бюджеті;

v) визначення про цедур, що забезпечують прямий доступ до 
податкових реєстрів і будь-яких інших баз даних, що можуть 
бути використані для адміністрування податків (з урахуван-
ням правил про захист персо нальних даних) на кожному рівні 
управління; 

z) заохочення за добросовісність і ефективність при здій-
сненні функцій збору податків і фінансово-економічного 
управління; санкції за недотримання нормативних економіч-
них та фінансових показників балансу або нездатність забезпе-
чити мінімальні показники доходів відповідно до п. m) частини 
другої статті 117 Конституції або за незадовільні результати 
здійснення основних функцій відповідно до п. р) статті 117 
Конституції; порушення положень, що стосуються конкрет-
них про цедур, що регулюються на рівні уряду, за якими регіо-
нальні та місцеві органи не відповідальні за мінімальні показ-
ники доходів відповідно до п. m) частини другої статті 117 
Конституції або такі, що не стосуються здійснення ними їх 
основних функцій відповідно до п. р) статті 117 Конституції 
(та положення, що не регулюються Пактом Конвергенції згідно 
статті 18 цього Закону), які мають постійний і системний харак-
тер, є підставою для санкцій у відповідності з абзацом першим 
п. е) статті 17, причому такі санкції мають відповідати масшта-
бам відхилень від нормативних показників і можуть привести 
до застосування автоматичних заходів для збільшення подат-
кових і неподаткових доходів, а в найбільш серйозних випад-
ках – й до обмеження відповідних повноважень регіо нальних 
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або місцевих органів влади відповідно до положень частини 
другої статті 120 Конституції, положень статті 8 Закону від 5 
червня 2003 року, № 131 і принципу адміністративної та фінан-
сової відповідальності;

aa) положення, що стосуються санкцій відповідно до п. z) 
у контексті банкрутства відповідних органів, застосовуються 
також при визначенні санкцій, що застосовуються у разі недо-
тримання єдиних критеріїв для формування бюджетів згідно з 
положеннями п. h) або у разі відмови або затримки при пере-
дачі даних відповідно до вимог координації державного фінан-
сування; 

bb) гарантування адекватного рівня «податкової гнучкості» 
при формуванні переліків податків і розподілі податкового 
навантаження між регіо нальними і місцевими органами влади, 
причому такі переліки мають складатися зі значної кількості 
гнучких податків, а кожному рівню влади має надаватися уря-
дом певний ступінь автономії доходів у зв’язку з таким режи-
мом опо датку вання;

cc) положення про належний рівень «податкової гнучкості» 
щодо ряду податків, які мають стабільну базу опо датку вання 
і розповсюджені (досить рівномірно) по всій території дер-
жави, на рівні всіх регіонів та місцевостей, у тому числі й тих, 
що мають найнижчий податковий потенціал, мають передба-
чати можливість відповідних органів здійснення такої подат-
кової політики шляхом використання лише власного потенці-
алу та можливість покриття ними їх базових витрат (незалежно 
від рівня доходів) та витрат, пов’язаних із реалізацією ними їх 
основних функцій місцевого самоврядування;

dd) прозорості та ефективності при прийнятті рішень щодо 
доходів і витрат, спрямованих на забезпечення ефективного 
здійснення принципів ефективності, результативності та еко-
номічної обґрунтованості відповідно до абзацу першого п. b) 
статті 5;

ee) зниження державних податків, що має відповідати поси-
ленню автономії при розподілі доходів органів регіонів та міс-
цевих органів влади, що має обчислюватися за допомогою 
скорочення стандартної податкової ставки (на основі скоро-
чення витрат на утримання персоналу та інших адміністратив-
них витрат); вилучення з державного бюджету положень про 
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витрати, пов’язані з фінансуванням функцій, покладених на 
регіони, провінції, комуни і метропольні міста, окрім фінансу-
вання фонду вирівнювання та ресурсів для реалізації функцій 
відповідно до абз. п’ятого статті 119 Конституції;

ff) визначення місцевих податкових правил для посилення 
горизонтальної субсидіарності;

gg) визначення відповідних інструментів для сприяння все-
бічній реалізацій приписів статей 29, 30 і 31 Конституції, з ура-
хуванням прав та обов’язків сім’ї;

hh) територіального характеру регіо нальних і місцевих 
податків, з урахуванням вимог до таких зборів відповідно до 
положень статті 119 Конституції;

ii) сприяння формуванню балансу між збором податків та 
управлінською самостійністю відносно власних людських та 
інших ресурсів публічних інституцій; сприяння у проведенні 
спільних податкових заходів на різних рівнях влади у межах 
повноважень відповідних органів;

ll) визначеності ресурсів та прагнення до стабільності у 
фінансовому секторі, з огляду на нові функції суб’єктів;

mm) ідентифікація податкових заходів, що сприяють розви-
тку відповідно до права співтовариства, з особливою увагою до 
створення нових підприємств у перспективних галузях.

[…]

Стаття 3.
(Парламентський комітет з реалізації принципу  

фіскального федералізму)
1. Парламентський комітет з реалізації принципу фіскаль-

ного федералізму має складатися з п’ятнадцяти сенаторів і 
п’ятнадцяти членів Палати представників, які призначаються 
Президентом Сенату і спікером Палати представників від-
повідно, на основі кандидатур, запропонованих  парламент-
ськими групами – для збереження пропорційного представ-
ництва. Голова комісії призначається з числа членів комісії за 
взаємною згодою голови Сенату Республіки та спікеру Палати 
представників. Комітет скликає своє перше засідання протягом 
двадцяти днів з моменту призначення голови для обрання двох 
заступників голови та двох секретарів, які мають приєднатися 
до голови при формуванні Бюро Комітету.
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2. Діяльність комітету регулюються Правилами про цедури, 
що затверджуються самим Комітетом до початку його роботи.

3. Витрати, пов’язані зі створенням і функціонуванням 
цього комітету і Комітету, згаданого в пункті 4, мають бути 
поділені у рівних частках між внутрішнім бюджетом Сенату і 
бюджетом Палати представників. Витрати, пов’язані з участю у 
засіданнях Комітету, згаданого в пункті 4, несуть інституції, що 
представлені у ньому, причому ці витрати мають складатися зі 
звичайних бюджетних асигнувань без додаткових або надмір-
них витрат з бюджету держави. Жодних компенсацій у рамках 
фінансування Комітету, згаданого в пункті 4, не передбачено.

4. З метою забезпечення координації роботи парламент-
ського комітету з органами регіонів, метропольних міст, провін-
цій та комун створюється Комітет з представників автономних 
територіальних органів влади, який формується з представни-
ків регіонів та місцевих органів влади на Спільній Конференції. 
Комітет збирається за умови згоди відповідних головуючих або 
у Сенаті, або у Палаті представників і має складатися з дванад-
цяти членів, шість з яких представляють регіони, два – пред-
ставляють провінції і чотири – представляють комуни. Цей 
Комітет скликається на вимогу Парламентської комісії і про-
водить слухання, на основі яких надає Парламентському комі-
тетові з реалізації принципу фіскального федералізму свою 
узгоджену позицію.

5. Парламентський комітет:
a) надає висновки щодо проектів законодавчих декретів, 

зазначених у статті 2;
b) здійснює контроль за виконанням положень цього 

Закону і звертається до палат парламенту кожні шість 
місяців відповідно до статей 20 і 21. Для цієї мети 
комітетові надається вся необхідна інформація від 
Технічного спільного комітету з реалізації принципу 
фіскального федералізму відповідно до статті 4 і від 
Постійної конференції з координації державних фінан-
сів відповідно до статті 5;

c) на підставі отриманих даних, Комітет має надавати свої 
зауваження і пропозиції уряду разом з результатами оці-
нювання, які можуть бути використані урядом для про-
ектування законодавчих декретів, зазначених у статті 2.
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6. Парламентський комітет може клопотати про двадцяти-
денну відстрочку перед оголошенням своєї позиції перед прези-
дентом/спікером палати (у випадках складності предмету або 
значної кількості законопроектів, що надійшли до Комітету). 
Будь-яка така відстрочка матиме наслідком продовження на 
двадцять днів строку закінчення повноважень делегації. Якщо 
термін для надання Комітетом позиції спливає протягом остан-
ніх тридцяти днів до строку закінчення повноважень делега-
ції, або після закінчення повноважень делегації, повноваження 
можуть бути продовжені на дев’яносто днів.

7. Комітет має бути розформовано після закінчення перехід-
ного періоду, зазначеного у статтях 20 і 21.

Стаття 4. 
(Спільний технічний комітет з реалізації  

принципу фіскального федералізму)
1. Для того, щоб отримувати і обробляти інформацію з 

метою розробки законодавчих декретів, зазначених у статті 2, 
протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом 
має бути прийнятий указ прем’єр-міністра про заснування 
на базі Міністерства економіки і фінансів Спільного техніч-
ного комітету з реалізації принципу фіскального федералізму 
(далі – Комітет), що має складатися з тридцяти двох членів, 
два з яких представляють ІСТАТ�, п’ятнадцять державних екс-
пертів та п’ятнадцять експертів від органів влади, зазначених 
у частині другій статті 114 Конституції. До засідань Комітету 
залучаються також по одному експерту від Палати представни-
ків і Сенату Республіки, які призначаються очільниками палат, 
а також представник від регіо нальних законодавчих зборів і 
від самоврядних провінцій, призначений за згодою між ними, 
у рамках Конференції президентів Асамблеї, регіо нальних рад 
та самоврядних провінцій, відповідно до статей 5, 8 і 15 Закону 
від 4 лютого 2005 року, № 11.

2. Комітет відповідає за виконання поставленого завдання 
щодо обміну основною фінансовою, економічною та податко-
вою інформацією, збору та систематизації такої інформації для 
задоволення будь-яких додаткових інформаційних запитів. 
Крім того, проводяться консультації щодо реорганізації фінан-
сової системи у комунах, провінціях, метропольних містах і 
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регіонах, а також реформування фінансового сектору на рівні 
уряду. Для цієї мети держава, регіо нальні та місцеві адміністра-
ції мають забезпечити надання комітету необхідної фінансової, 
економічної та податкової інформації.

3. Під час своєї першої сесії, яка має відбутися протягом 
п’ятнадцяти днів з дня набрання чинності Указом, зазначеним у 
пункті 1, Комітет має визначити порядок і графік його подаль-
шої роботи.

4. Комітет діє в рамках Спільної конференції і виконує 
функції технічного секретаріату Конференції, починаючи з 
дати початку її роботи, згідно з положеннями статті 5. Комітет 
має передавати інформацію палатам парламенту, регіо нальним 
радам та самоврядним провінціям за їх інформаційними запи-
тами.

Стаття 5.
(Постійна конференція з координації  

державних фінансів)
1. Законодавчі декрети, зазначені у статті 2, мають вклю-

чати положення про створення на основі Спільної конферен-
ції Постійної конференції з координації державних фінансів як 
постійно діючої організації для координації державних фінан-
сів (далі – Конференція), що має складатися з представників 
інституцій різних рівнів влади. 

[…]
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ЗАКОН ПРО МІСЦЕВЕ ВРЯДУВАННЯ*1

(17 березня 1995 року; зі змінами станом на 2012 року)
(витяги)

Local Government Act
(17 March 1995; amendments up to 325/2012 included)

РОЗДІЛ 1 – ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 – Місцеве врядування
(1) Фінляндія поділяється на муніципалітети, в яких само-

врядування резидентів гарантовано Конституцією.
(2) Місцева рада, обрана резидентами, виконує повнова-

ження з прийняття рішень в муніципалітеті. Положення про 
місцеві ради та референдуми, а також права резидентів іншим 
чином брати участь в та впливати на управління муніципаліте-
том викладені нижче.

(3) Муніципалітети повинні прагнути до поліпшення добро-
бут своїх резидентів та сприяти сталому розвитку на своїх тери-
торіях. 

Стаття 2 – Функції муніципалітету
(1) Муніципалітети виконуватимуть функції, які вони 

вважають за доцільні з огляду на свій самоврядний статус і 
функції, віднесені до їх компетенції, відповідно до закону. На 
муніципалітети не можуть бути покладені нові функції або 
обов’язки, так само не можуть бути обмежені функції або права, 
окрім як відповідно до закону.

(2) Муніципалітети можуть на основі угоди також викону-

* У перекладі цього закону зазначено лише рік внесення змін, оскільки ори-
гінал тексту не містить конкретної дати. – Прим. перекладача.
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вати публічні функції інші ніж ті, що передбачені їх самовряд-
ним статусом.

(3) Муніципалітети виконують функції, покладені на них 
відповідно до закону, самостійно або ж у співробітництві з 
іншими муніципалітетами. Муніципалітети також можуть 
отримувати послуги, що є необхідними для виконання їх функ-
цій, від інших постачальників послуг.

Див., наприклад, статтю 4 Закону про планування і урядові 
гранти на розвиток соціального добробуту і охорони здоров’я 
(733/1992) і статтю 3 Закону про консультування щодо фінан
сів та боргів (713/2000). Див. Закон про спільні послуги з публіч
ного адміністрування (223/2007).

Стаття 3 – Застосування положень
(1) Управління муніципалітетами має відбуватися відпо-

відно до цього Закону, якщо інше не передбачене законом. 
(81/2002)

(2) Незважаючи на положення щодо міжмуніципаль-
ного співробітництва, закріплені далі у цьому Законі, спільні 
муніципальні органи, утворені декількома муніципалітетами, 
можуть виконувати передбачені законом функції, надані кож-
ному муніципалітету або ті, що можуть здійснюватися декіль-
кома муніципалітетами спільно. Так само, може бути укладена 
угода про те, що такі функції будуть виконуватися іншим муні-
ципалітетом або спільним муніципальним органом утвореним 
іншими муніципалітетами. 

Стаття 4 – Фізичні та юридичні особи,  
які проживають або мають постійне  

місцезнаходження на території муніципалітету
Фізичними особами та юридичними особами, що прожива-

ють або мають постійне місцезнаходження на території муні-
ципалітету є:

1) особи, муніципалітет постійного проживання яких, згідно 
із Законом про постійне місце проживання (201/2004), є 
муніципалітетом, про який йде мова (резиденти муніци-
палітету);
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2) юридичні особи, установи та фонди, місце реєстрації 
яких знаходиться в муніципалітеті;

3) інші особи, що володіють або контролюють нерухоме 
майно в муніципалітеті.

Стаття 5 – Назви муніципалітетів
(1) Будь-яке рішення щодо зміни назви муніципалітету має 

ухвалюватися місцевою радою. Перш ніж таке рішення буде 
ухвалено, необхідно отримати висновок Дослідного інституту 
мов Фінляндії. Про зміну назви необхідно негайно повідомити 
відповідне міністерство. (1198/1997)

(2) Муніципалітет може використовувати позначення 
«місто», якщо він вважає, що його громада відповідає вимогам, 
що ставляться до міської громади.

Стаття 6 – Герб муніципалітету
(1) Муніципалітет може мати герб затверджений місцевою 

радою. Перш ніж герб буде затверджено, муніципалітет має 
отримати висновок Націо нального Архіву. 

(2) Місцеві виконавчі або муніципальні органи повинні 
перевіряти відповідність застосування гербу правилам, закрі-
пленим у правилах про цедури.

Стаття 7 (618/2003)
Стаття 7 була виключена на основі Закону 618/2003.

Стаття 8 – Відносини між центральними  
та місцевими органами влади (1375/2007)

(1) Міністерство фінансів здійснює загальний контроль за 
діяльністю і фінансами муніципалітетів і забезпечує, щоб їх 
самоврядний статус брався до уваги під час розробки законо-
давства щодо місцевого врядування.

(2) У тому випадку, якщо подається скарга про порушення 
процесуальних норм, Регіо нальна державна адміністративна 
служба буде розслідувати, чи муніципалітет діяв згідно з нор-
мами чинного законодавства. (1433/2009)

(3) Переговорний процес між центральними органами 
влади та органами місцевого врядування здійснюється відпо-
відно до статті 8а та 8b та стосується законодавства про місцеве 
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врядування, адміністративних та фінансових питань місцевого 
врядування, що в принципі є важливими, а також питань коор-
динації фінансів центральних органів влади та фінансів органів 
місцевого врядування.

Стаття 8а – Про цедура програми  
основних державних послуг

(1) Про цедура програми основних державних послуг позна-
чає програму основних державних послуг та бюджет основних 
державних послуг. Про цедура програми основних державних 
послуг є частиною переговорного процесу між центральними 
органами влади та органами місцевого врядування та є части-
ною процесу підготовки державного бюджету центральними 
органами влади.

(2) Програма основних державних послуг міститиме оцінку 
змін, що відбулися в умовах функціонування муніципалітету 
та попиту на державні послуги, тенденцій фінансів органів міс-
цевого врядування і змін у діяльності органів місцевого вряду-
вання, а також встановлюватиме програму заходів, необхідних 
для збалансування доходів і витрат. Оцінка фінансів органів 
місцевого врядування здійснюється в цілому як частини дер-
жавних фінансів і з урахуванням показників окремих груп 
муніципалітетів. Програма основних державних послуг також 
оцінюватиме статутні цілі муніципалітету з точки зору фінан-
сових потреб, розвитку та підвищення продуктивності. 

(3) Бюджет основних державних послуг оцінюватиме 
тенденції у фінансах органів місцевого врядування і вплив 
бюджетних пропозицій центральних органів влади на фінанси 
органів місцевого врядування. Підготовка бюджету основних 
державних послуг здійснюється з урахуванням бюджетних про-
позицій центральних органів влади.

(4) Підготовка програми основних державних послуг та 
бюджету основних державних послуг здійснюється Мініс-
терством фінансів спільно з Міністерством соціального забез-
печення і охорони здоров’я, Міністерством освіти і культури та, 
у разі потреби, іншими міністерствами. Асоціація місцевих та 
регіо нальних влад Фінляндії бере участь у про цедурі програми 
основних державних послуг у якості постійного експерта.
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Стаття 8b – Дорадчий комітет  
з питань фінансів та управління органів  

місцевого врядування (1375/2007)
(1) Переговорний процес між центральними органами влади 

та органами місцевого врядування включатиме не лише про-
граму основних державних послуг, але також обговорення 
питань Дорадчим комітетом з питань фінансів та управління 
органів місцевого врядування, що діє спільно з Міністерством 
фінансів. 

(2) Завдання Дорадчого комітету полягає в розгляді питань, 
про які йде мова у частині третій статті 8, а саме, здійснення 
оцінки тенденцій фінансів органів місцевого врядування у 
зв’язку з програмою основних державних послуг, і гаранту-
вання того, щоб програма основних державних послуг врахову-
валася під час розробки законодавства і рішень стосовно орга-
нів місцевого врядування. Більш детальний перелік завдань 
Дорадчого комітету з питань фінансів та управління органів 
місцевого врядування, його склад та підкомітети визначається 
постановою уряду.

РОЗДІЛ 2 – МІСЦЕВІ РАДИ

Стаття 9 – Місцеві вибори
(1) Члени та заступники членів місцевих рад (місцеві депу-

тати та заступники депутатів) обираються на місцевих виборах 
на строк у чотири календарних роки після року виборів. 

(2) Місцеві вибори проводяться на основі рівного і прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування. Всі особи, які 
мають право голосу, мають рівне право голосувати.

(3) Положення про проведення місцевих виборів та позачер-
гових місцевих виборів закріплені у Законі про муніципальні 
вибори (361/1972).

Закон  про  муніципальні  вибори  (361/1972)  було  скасовано 
Законом про вибори (714/1998). Див.  статті 3334, а також 
див. Розділ 6 Закону про кордони місцевих влад (1698/2009).
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Стаття 10 – Кількість місцевих депутатів  
(1375/2007)

(1) Місцеві депутати обираються відповідно до чисельності 
населення муніципалітету, як зазначено нижче: 

Населення Кількість місцевих 
депутатів

Не більше 2 000 17
2 001 – 4 000 21
4 001 – 8 000 27
8 001 – 15 000 35
15 001 – 30 000 43
30 001 – 60 000 51
60 001 – 120 000 59
120 001 – 250 000 67
250 001 – 400 000 75
Більше 400 000 85

(2) У муніципалітетах, чисельність населення в яких стано-
вить менше 2000 осіб, місцеві ради можуть, наприкінці червня 
року виборів, ухвалити рішення про обрання меншої непарної 
кількості депутатів, але їх не може бути менше за 13. Про зміну 
кількості депутатів необхідно негайно повідомити Міністерство 
юстиції. 

(3) Цифри щодо чисельності населення, на які посила-
ється ця Стаття, визначаються на основі інформації, що міс-
титься у Системі інформації з питань народонаселення, про 
яку йде мова у Законі про інформацію щодо народонаселення 
(507/1993) наприкінці 31-го дня травня у рік виборів.

Див. статтю 145 Закону про вибори (714/1998). Закон про 
інформацію щодо народонаселення (507/1993) було скасовано 
Законом 661/2009; див. статтю 3 Закону про інформацію щодо 
народонаселення  та  сертифіковані  послуги,  що  надаються 
Центром обліку населення (661/2009).

[…]
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Стаття 13 – Обв’язки місцевих рад
(1) Місцева рада є відповідальною за діяльність та фінанси 

муніципалітету.
(2) Місцева рада повинна:
1) визначати основні цілі діяльності та фінансів муніци-

палітету і корпорації місцевої влади, а також принципи 
корпоративного управління, що застосовуються у кор-
порації місцевої влади; (519/2007)

2) визначати принципи управління;
3) визначати фінансові принципи, принципи фінансу-

вання та інвестиційної діяльності, а також затверджу-
вати бюджет; 

3а) визначати принципи внутрішнього контролю та управ-
ління ризиками в муніципалітеті та корпорації місцевої 
влади;

Включено відповідно до Закону 325/2012, параграф 3а всту
пає в силу з 1 січня 2014 року.

4) визначати загальні принципи щодо платежів, що стягу-
ються за послуги муніципалітету і за інші завдання, що 
виконуються муніципалітетом;

5) ухвалювати рішення про оперативні та фінансові цілі 
для муніципальних компаній;

6) ухвалювати рішення щодо надання гарантій або інших 
засобів забезпечення боргів інших сторін;

7) обирати членів до муніципальних управлінських орга-
нів, якщо інше не передбачено нижче;

8) ухвалювати принципи щодо визначення матеріальної 
винагороди для обраних посадових осіб;

9) призначати аудиторів;
10) затверджувати фінансову звітність і ухвалювати 

рішення щодо звільнення від відповідальності, і 
11) ухвалювати рішення щодо інших питань, що віднесені 

до компетенції місцевої ради. 
Див.  статті 18, 21, 30, 58  і 79. Див. також статті 14 та 

17 Розділу 3 Закону про стабілізацію фінансів органів місцевої 
влади та муніципальне управління доходами (658/1994).
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Стаття 14 – Делегування повноважень
(1) Місцеві ради можуть передбачати у своїх правилах про-

цедури можливості делегування повноважень іншим муніци-
пальним управлінським органам, а також обирання виборних 
посадових осіб і службовців місцевих органів влади. Однак ті 
повноваження, що безпосередньо покладені на місцеву раду, 
відповідно до цього закону або іншого закону, не можуть бути 
делеговані.

(2) Місцеві ради можуть у своїх правилах про цедури нада-
вати іншими муніципальним органам, з урахуванням поло-
ження частини першої цієї Статті, право делегувати далі деле-
говані їм повноваження.

(3) Повноваження щодо питань, що стосуються застосу-
вання адміністративного примусу, можуть бити делеговані 
лише одному з управлінських органів.

[…]

РОЗДІЛ 3 – ІНШІ МУНІЦИПАЛЬНІ ОРГАНИ

Стаття 16 – Організація управління і правила про цедури
(1) Муніципалітети визначають правила організації управ-

ління, як передбачено у цьому Законі. Для запровадження цих 
правил місцеві ради ухвалять необхідні правила про цедури, що 
містять правила для різних муніципальних органів та їх діяль-
ності, а також щодо розподілу повноважень та функцій. 

(2) Двомовні муніципалітети утворюють окремі керівні 
органи для управління освітою для кожної з мовних груп або 
спільний керівний орган поділений на підкомітети для мовних 
груп. Члени керівного органу або підкомітету повинні бути 
обрані з числа осіб, що входять до відповідної мовної групи.

Стаття 16а – Корпорація місцевої влади
Дочірня муніципальна компанія – це юридична особа, щодо 

якої муніципалітет здійснює контроль як зазначено у статті 5 
Розділу 1 Закону про облік (1337/1997). Муніципалітет і його 
дочірні компанії разом утворюють корпорацію місцевої влади. 
Положення цього Закону також застосовуватимуться до фун-
дацій, що перебувають під муніципальним контролем. 
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Стаття 17 – Муніципальні керівні органи
(1) Окрім місцевої ради до керівних органів муніципалітету 

віднесені місцеві виконавчі органи, комітети місцевої влади і 
ради правління, а також їх підкомітети та комісії.

(2) Місцева рада утворює місцеві виконавчі органи і, як 
зазначено у статті 71, ревізійну комісію місцевої влади. 

(3) Місцеві ради можуть також утворювати:
1) комітети місцевої влади, що діють як органи місцевої 

виконавчої влади, з метою управління функціями, що 
мають постійний характер, і

2) ради правління для управління компаніями або іншими 
установами, або окремою функцією.

(4) Діяльність підкомітетів місцевих органів виконавчої 
влади або комітетів місцевої влади, або ради правління регу-
люється положеннями, що застосовуються до того керівного 
органу, якому вони підпорядковані.

(5) Комісія може бути утворена органами місцевої виконав-
чої влади або, якщо буде ухвалене відповідне рішення місцевої 
ради, іншими керівними органами, яким вони будуть підпоряд-
ковані, з метою виконання визначеного завдання. 

Стаття 18 – Склад керівних органів
(1) У своїх правилах про цедури місцеві ради можуть визна-

чити, що лише місцеві депутати або їх заступники можуть бути 
обрані до органів місцевої виконавчої влади або визначених 
комітетів місцевої влади. 

(2) Місцева рада може ухвалити рішення, що:
1) всі або деякі члени ради правління обираються керівним 

органом іншим ніж місцева рада;
2) всі або деякі члени ради правління обираються відпо-

відно до принципів, визначених радою на основі про-
позицій резидентів муніципалітету, його співробітників 
або користувачів послуг;

3) всі або деякі члени керівного органу, утвореного для 
управління питаннями, що стосуються територіальної 
одиниці муніципалітету, мають обиратися на основі про-
позиції резидентів такої територіальної одиниці і що 
місцем постійного проживання членів має бути відпо-
відна територіальна одиниця, і
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4) для керівного органу іншого, ніж зазначено у частині 
другій статті 16, у двомовних муніципалітетах має утво-
рюватися підкомітет для обох мовних груп; члени під-
комітету мають бути обрані з числа осіб, які входять до 
відповідної мовної групи.

(3) Заступник члена керівного органу може також бути чле-
ном підкомітету. Місцева рада може вирішити, що особи інші, 
ніж члени або заступники членів керівних органів, можуть бути 
членами підкомітетів, але не можуть бути головуючими.

(4) Члени керівних органів мають особистих заступників 
обраних для них, які підпадають під дію застосовних положень 
щодо звичайних членів.

(5) Окремі положення будуть ухвалені стосовно рівності 
між жінками та чоловіками під час обрання членів керівних 
органів. 

Стаття 19 – Строк та вибори членів керівних органів
(1) Члени керівних органів обираються на строк повнова-

жень місцевої ради, якщо лише рада не вирішила призначити 
їх на коротший строк або якщо положення викладені нижче не 
передбачають іншого.

Коли керівний орган обирає членів підкомітету, строк їх 
повноважень визначається керівним органом. Комісії, про які 
йде мова у частині п’ятій статті 17 вище, утворюються на строк 
не довший ніж строк повноважень місцевих виконавчих орга-
нів або інших керівних органів, про які зазначається у тій самій 
статті. 

(2) члени місцевих виконавчих органів, ревізійної комісії 
місцевої влади та інших місцевих комітетів обираються на січ-
невому засіданні місцевої ради.

Стаття 20 – Головуючий та заступник  
головуючого керівного органу

Місцева рада або інший керівний орган, що проводить 
вибори, обирає головуючого та необхідну кількість заступни-
ків головуючого для керівного органу з числа тих, кого було 
обрано як членів. Їх має бути обрано під час того самого вибор-
чого процесу. 
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Стаття 21 – Завершення повноважень обраних посадових 
осіб до закінчення строку їх повноважень (578/2006)
(1) Місцева рада може завершити повноваження обраних 

посадових осіб, які були обрані до керівного органу муніципалі-
тету або спільної муніципальної влади, або до спільного керів-
ного муніципального органу до закінчення строку їх повнова-
жень, якщо всі або деякі з них втратили довіру ради. Рішення 
про завершення повноважень стосується всіх обраних посадо-
вих осіб керівного органу.

(2) Місцева рада може завершити повноваження мера або 
заступника мера до закінчення строку його повноважень, якщо 
мер або заступник мера втратив довіру ради.

(3) Зазначене питання може бути ініційоване за поданням 
місцевих виконавчих органів влади або якщо принаймні чверть 
місцевих депутатів виступають з такою ініціативою.

Стаття 22 – Ad hoc комітети ради
Для підготовки питання про усунення обраних посадових 

осіб, як зазначено у статті 21, або звільнення голови виконав-
чого органу влади чи передання останньому інших функцій, як 
зазначено у статті 25, місцева рада має створити ad hoc комітет 
з числа своїх членів. 

Ad hoc комітет може також бути створений з метою підго-
товки висновку або для ревізії управління.

Стаття 23 – Місцевий виконавчий орган влади
(1) Місцевий виконавчий орган влади є відповідальним за 

управління та фінансовий менеджмент муніципалітету, а також 
за підготовку і виконання рішень місцевої ради та перевірку 
законності таких рішень. Місцевий виконавчий орган влади 
відстоює інте реси муніципалітету і, якщо інше не передбачено 
у правилах про цедури, представляє муніципалітет і реалізує 
його право бути почутим.

(2) Місцеві виконавчі або інші муніципальні органи влади, 
визначені у правилах про цедури, за необхідності, видавати-
муть інструкції щодо позиції муніципалітету стосовно питань, 
з якими матимуть справу особи, які представлятимуть муніци-
палітет в управлінських органах різноманітних корпоративних 
осіб, установах та фундаціях.
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Стаття 24 – Голова виконавчого органу та мер
(1) Управління, фінансовий менеджмент і інша діяльність 

муніципалітету спрямовуються головою місцевого виконав-
чого органу влади або мером, який підпорядкований місцевим 
виконавчим органам. Голова виконавчого органу або мер оби-
рається місцевою радою. Голова виконавчого органу перебуває 
у публічно-службових трудових відносинах з муніципалітетом, 
тоді як мер є виборною посадовою особою. Мер діє як голова 
місцевого виконавчого органу влади.

(2) Якщо на час початку строку мера посада голови виконав-
чого органу зайнята, місцева рада ухвалює рішення про переве-
дення голови виконавчого органу на іншу публічну посаду або 
роботу на контрактній основі, що підходить їй або йому. Голову 
виконавчого органу, який прийнятий на роботу на визначений 
строк, буде переведено на іншу публічну посаду або роботу на 
контрактній основі до завершення строку його служби. Голова 
виконавчого органу, якого було переведено на іншу публічну 
посаду або на роботу на контрактній основі, має право на отри-
мання не менш сприятливої винагороди, ніж та, що передбачена 
для публічної посади голови виконавчого органу.

(3) Голова виконавчого органу може бути обраний на неви-
значений або визначений строк. Мер може бути обраний на 
строк не більший, ніж строк повноважень місцевої ради. Строк 
повноважень мера продовжуватиметься до того моменту, доки 
новий мер або голова виконавчого органу не буде обраний. 

(4) Якщо під час виборів голови виконавчого органу або 
мера жоден із кандидатів не отримує більше половини голосів 
виборців, призначаються нові вибори між двома кандидатами, 
які отримали найбільшу кількість голосів.

За таких виборів обраним вважатиметься кандидат, який 
отримає найбільшу кількість голосів виборців. Вибори мера 
проводяться до виборів голови місцевої виконавчого органу 
влади.

(5) Голова виконавчого органу або мер уповноважений реа-
лізовувати право місцевого виконавчого органу влади бути 
почутим, а також отримувати інформацію та переглядати доку-
менти муніципальних органів влади, що не підлягають розголо-
шенню.
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Див. статтю 5 Закону про службовців органів місцевого вря
дування (304/2003). Див. статтю 32а. 

Стаття 24а – Заступники мера
(1) Крім мера, в муніципалітеті можуть бути заступ-

ники мера. Заступники мера обираються місцевою радою. 
Заступники мера є обраними посадовими особами, строк 
повноважень яких визначається відповідно до положень час-
тини третьої статті 24 щодо строку повноважень мера.

(2) Обов’язки заступника мера визначаються у правилах 
про цедури муніципалітету. Вибори заступника мера, який 
виконує повноваження голови комітету місцевої влади, мають 
бути проведені до виборів комітету місцевої влади.

Стаття 25 – Завершення повноважень голови виконавчої 
влади або надання йому інших обов’язків

(1) Місцева рада може завершити повноваження голови 
виконавчого органу або покласти на нього інші обов’язки, якщо 
голова місцевого виконавчого органу влади втратив довіру міс-
цевої ради. 

(2) Зазначене питання може бути ініційоване за поданням 
місцевих виконавчих органів влади або якщо принаймні чверть 
місцевих депутатів виступають з такою ініціативою. Коли це 
питання готується до розгляду, голова виконавчого органу має 
бути сповіщений про підстави, через які рада може висловити 
йому недовіру, та йому має бути надана можливість вислови-
тися. 

(3) Для ухвалення рішення, про яке зазначено вище у час-
тині першій, його мають підтримати дві третини місцевих депу-
татів. Таке рішення може бути виконано одразу. Голова вико-
навчого органу може бути усунутий від виконання його або її 
обов’язків у той самий час.

Стаття 25а – Органи управління корпорацією  
місцевої влади (519/2007)

(1) Органи управління корпорацією місцевої влади склада-
ються з місцевої виконавчої влади, голови місцевої виконавчої 
влади або мера, а також інших муніципальних органів влади, 
що визначені у правилах про цедури. 
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(2) На органи управління корпорацією місцевої влади 
покладені функції з управління та нагляду за діяльністю кор-
порації місцевої влади. 

[…]

РОЗДІЛ 4 – ПРАВО УЧАСТІ РЕЗИДЕНТІВ МУНІЦИПАЛІТЕТУ

Стаття 26 – Право голосувати  
на виборах і референдумах

(1) Громадяни Фінляндії і громадяни інших держав – чле-
нів Європейського Союзу, а також Ісландії і Норвегії, хто досяг 
18-річного віку на день проведення виборів і хто постійно про-
живає у відповідному муніципалітеті, як передбачено Законом 
про постійне місце проживання (201/2004), згідно з інформа-
цією, що міститься у Системі інформації з питань народонасе-
лення на кінець 51-го дня до дня виборів, мають право голо-
сувати на місцевих виборах, що проводяться у муніципалітеті. 
Інші іноземці також мають право голосу на місцевих виборах, 
якщо на цей час вони постійно проживали у Фінляндії протя-
гом трьох років. (1647/1995)

(2) Громадяни Фінляндії і громадяни інших держав – чле-
нів Європейського Союзу, а також Ісландії і Норвегії, хто досяг 
18-річного віку на день проведення виборів і хто постійно про-
живає у відповідному муніципалітеті, як передбачено Законом 
про постійне місце проживання (201/2004), згідно з інфор-
мацією, що міститься у Системі інформації з питань народо-
населення на кінець 51-го дня до дня виборів, мають право 
голосувати на необов’язкових консультативних місцевих рефе-
рендумах. Інші іноземці також мають право голосу на місце-
вих референдумах, якщо на цей час вони постійно проживали у 
Фінляндії протягом трьох років. (1647/1995)

(3) Право голосу на місцевих референдумах щодо терито-
ріальної одиниці муніципалітету належить лише особам, які 
постійно проживають у цій частині муніципалітету. 

Стаття 27 – Можливість брати участь  
і здійснювати вплив

(1) Місцеві ради повинні забезпечити, щоб резиденти муні-
ципалітету і користувачі послуг мали можливість брати участь 
і впливати на діяльність муніципалітету. 
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(2) Участь і здійснення впливу може бути здійснено шляхом: 
1) обрання представників користувачів послуг до муніци-

пальних керівних органів;
2) запровадження адміністративних положень для терито-

ріальних одиниць муніципалітету;
3) надання інформації про муніципальні справи та забез-

печення можливостей для висловлення поглядів;
4) визначення позиції резидентів до ухвалення рішень;
5) заснування співробітництва у виконанні функцій муні-

ципалітету;
6) сприяння незалежному управлінню, підготовці та пла-

нуванню питань резидентами, і
7) проведення місцевих референдумів. 

Стаття 28 – Право ініціативи
(1) Резиденти муніципалітету мають право подавати ініці-

ативи з приводу питань, що стосуються діяльності муніципа-
літету. Про заходи, вжиті внаслідок ініціативи, має бути спо-
віщено осіб, що подали ініціативу. Принаймні один раз на рік 
місцевій раді має бути представлена інформація стосовно всіх 
ініціатив щодо питань, що входять до її компетенції, а також 
стосовно заходів, вжитих внаслідок цих ініціатив.

(2) Якщо ініціативу з приводу питань, що входять до ком-
петенції місцевої ради, подають особи, які представляють при-
наймні два відсотки резидентів муніципалітету, які мають 
право голосу, таке питання має розглядатися місцевою радою 
не пізніше ніж через шість місяців після прийняття зазначеного 
питання до провадження. 

Стаття 29 – Інформування
(1) Муніципалітети повинні надавати інформацію рези-

дентам муніципалітету з приводу питань, що розглядаються у 
муніципалітеті, плани щодо них, обробки цих питань, ухвалені 
щодо них рішення і наслідки таких рішень. Муніципалітети 
повинні, за необхідності, складати огляди питань, що стосу-
ються їх послуг, фінансів, захисту навколишнього середовища і 
використання земель. Резиденти також мають бути поінформо-
вані про те, як вони можуть подавати запити і думки з приводу 
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зазначених питань тим, хто готує огляд та тим, хто увалює 
рішення. 

(2) Коли функція місцевого органу влади передається кор-
поративному утворенню або фонду, муніципалітет повинен 
надати належним чином інформацію резидентам з приводу 
діяльності утворення або фонду. 

Стаття 30 – Місцевий референдум
(1) Місцеві ради можуть ухвалити рішення про проведення 

референдуму щодо питань, які стосуються муніципалітету. 
(2) Референдум є необов’язковим та консультативним.
(3) Референдум може бути проведений з приводу питання, 

що стосується всього муніципалітету або територіальної оди-
ниці муніципалітету. Територіальна одиниця муніципалітету 
складається з одного або декількох виборчих округів, про які 
зазначається у Законі про муніципальні вибори. 

(4) Всі особи, що мають право голосу, мають рівне право 
голосувати. Голосування проводиться у формі таємного голо-
сування. Окремі положення мають бути ухвалені стосовно про-
цедури проведення місцевих референдумів. 

Див. статтю 99 і Закон про про цедуру проведення муніци
пальних консультативних референдумів (656/1990).

Стаття 31 – Ініціатива щодо проведення референдуму
Резиденти, які представляють принаймні п’ять відсотків від 

всіх резидентів, що мають право голосу, можуть подати ініці-
ативу щодо проведення референдуму. Місцеві ради повинні 
негайно вирішити питання про те, чи проводити референдум 
про який йдеться у ініціативі. 

Див.  статтю  4  Закону  про  про цедуру  проведення  муніци
пальних консультативних референдумів (656/1990).

[…]

РОЗДІЛ 8 – ФІНАНСИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

Стаття 65 – Бюджет та фінансові плани
(1) Наприкінці кожного року місцеві ради повинні затвер-

дити бюджет муніципалітету на наступний календарний рік. 
Поряд із рішенням про затвердженням бюджету має також бути 
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ухвалено фінансовий план на три або більше роки (плановий 
період). Бюджетний рік є першим роком фінансового плану.

(2) Оперативні і фінансові цілі муніципалітету затверджу-
ються у бюджеті і фінансовому плані. Бюджет і фінансовий 
план мають бути розробленими таким чином, щоб забезпечити 
передумови для виконання функцій муніципалітету. 

(3) Якщо у балансовому звіті року, під час якого розробля-
ється бюджет, не очікується доходів, то фінансовий план повинен 
бути збалансованим або розрахованим на дохід під час планового 
періоду, що має бути не більшим за чотири роки. Якщо дефіцит 
балансу не може бути покритий протягом планового періоду, 
спеціальні заходи (оперативна програма) має бути затвердженою 
спільно з фінансовим планом для покриття непокритого дефі-
циту протягом компенсаційного періоду, окремо визначеного 
місцевою радою (зобов’язання щодо покриття дефіциту).

(4) Бюджет включає асигнування та прогнозовані доходи, 
необхідні для досягнення оперативних цілей, а також зазна-
чення того яким чином фінансові потреби будуть покриті. 
Асигнування та прогнозовані доходи можуть бути вказані 
брутто або нетто. Бюджет міститиме статті, що покривають опе-
ративні фінанси і звіт про доходи, а також статті про інвесту-
вання і фінансування.

(5) Діяльність муніципалітету і фінансове управління 
мають здійснюватися відповідно до бюджету. Будь-які зміни 
до бюджету можуть бути внесені лише на основі рішення міс-
цевої ради. 

Див.  Закон  про  трансферти  центрального  уряду  органам 
місцевої  влади  на  фінансування  основних  державних  послуг 
(1704/2009), Закон про фінансування освітніх та культурних 
послуг (1705/2009) і Закон про планування і державні гранти 
на  розвиток  соціальної  сфери  і  охорони  здоров’я  (733/1992). 
Див.  також  статтю  32  та  Розділ  6  Закону  про  інтеграцію 
(1386/2010).

Стаття 66 – Рішення стосовно податків 
Місцеві ради повинні визначати муніципальну ставку міс-

цевого податку на прибуток, податку на нерухомість і базу для 
інших податків не пізніше ніж коли затверджується бюджет. 

[…]
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Ф Р А Н Ц І Я

ЗАГАЛЬНИЙ КОДЕКС ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ

(від 21 листопада 1996 року; з останніми змінами,  
внесеними 17 листопада 2013 року)

(витяги)

Code général des collectivités territoriales 
(Du 21 novembre 1996; Dernière modification du texte le 17 novembre 2013)

ЗАКОНОДАВЧА ЧАСТИНА

Частина перша: Загальні положення

КНИГА I: Загальні принципи децентралізації

Розділ І: Незалежне управління органами  
місцевого самоврядування

Глава I: Принцип незалежного управління

Стаття L1111-1
Управління комунами, департаментами і регіонами здійсню-

ється обраними представниками.

Стаття L1111-2
Управління комунами, департаментами і регіонами здійсню-

ється представниками в межах питань, що входять до їх компе-
тенції.

Територіальні одиниці мають однакові права з державою у 
питаннях управління та землекористування, економічного роз-
витку, соціального забезпечення, охорони здоров’я, культури і 
науки, боротьби проти дискримінації, рівності між жінками 
та чоловіками, охорони навколишнього середовища, боротьби 
з глобальним потеплінням, контролю та раціо нального 
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використання енергії, а також поліпшення умов життя. Щороку 
в комунах, які протягом попереднього року отримали допомогу 
в рамках програм солідарного розвитку міст та соціальної згур-
тованості, має бути розроблений звіт до кінця другого кварталу 
після закінчення використання допомоги, що має бути пода-
ний до дорадчих зборів місцевих органів влади та державних 
установ міжмуніципальної співпраці у сфері соціального роз-
витку міст. Цей звіт має відображати розвиток та заходи, спря-
мовані на збалансування показників соціальної нерівності у цій 
територіальній одиниці, та обсяг виділених для цього ресурсів. 
Зведені показники і аналіз у такому звіті подаються з урахуван-
ням гендерних факторів.

У комунах та державних установах міжмуніципальної співп-
раці, що уклали міський контракт [контракт державно-при-
ватного партнерства на проведення проектів міського розви-
тку], визначений у статті 6 Закону № 2014-173 від 21 лютого 
2014 року «Про планування розвитку міст і міської співпраці», 
мер і голова державної установи міжмуніципальної співпраці 
подають відповідним дорадчим зборам звіт про становище гро-
мади з точки зору політики розвитку міста, громадської діяль-
ності, а також політичних векторів і програм, які дозволяють 
поліпшити ситуацію. Дані у звіті подаються з урахуванням ген-
дерних особливостей. Звіт має бути обговорений на засіданнях 
міської ради та ради співпраці відповідної територіальної оди-
ниці. Коли комунальна або державна установа міжмуніципаль-
ної співпраці також має представити звіт, визначений в рам-
ках другого пункту цієї Статті, цей звіт має бути включений 
до загального звіту відповідно до цього пункту. Зміст і методи 
розробки звіту відповідно до цього пункту встановлюються від-
повідним декретом.

Елементи звіту, зазначеного у третьому пункті, підлягають 
попередньому узгодженню з жителями територіальних оди-
ниць через проведення консультацій. Міську раду та раду від-
повідної територіальної одиниці інформують про результати 
цих консультацій під час представлення звіту.

Комуни, департаменти і регіони являють собою інститу-
ційну основу для участі громадян у житті на місцевому рівні і 
гарантують різноманітність шляхів такої участі.



433

2.1. Досвід децентралізації у державах – членах ЄС 

Стаття L1111-3
Розподіл повноважень між комунами, департаментами і 

регіонами не може дозволити будь-якій з цих громад встанов-
лення або здійснення влади в будь-якій формі над жодною з 
інших.

Стаття L1111-4
Розподіл повноважень між місцевими і державними орга-

нами влади, наскільки це можливо, здійснюється у визначенні 
відмінностей між тими, що відносяться до державних, і тими, 
що передаються у відання комун, департаментів або регіонів, 
таким чином, що стосовно кожної сфери повноважень та відпо-
відних ресурсів у повній мірі забезпечується розподіл між дер-
жавою та комунами, департаментами або регіонами.

Комуни, департаменти і регіони фінансують у порядку прі-
оритетності проекти, що відносяться до сфери їх компетенції, 
або ті, що були покладені на них згідно із законом. Рішення, 
прийняті органами місцевого самоврядування про надання або 
про відмову у наданні фінансової підтримки для інших терито-
ріальних одиниць, не можуть призвести до встановлення або 
здійснення управління в будь-якій формі над ними. Ці поло-
ження застосовуються до рішень, ухвалених після 1 квітня 
1991 р.

Допомога органу місцевого самоврядування іншій терито-
ріальній одиниці у вигляді фінансової підтримки не може уза-
лежнюватися від умов, пов’язаних з членством територіальної 
одиниці-бенефіціара в асоціації, державній установі міжмуні-
ципальної співпраці або існуючих чи створюваних змішаних 
органах міжмуніципальної співпраці.

Стаття L1111-5
Виключні питання, що не відносяться до відомства комун, 

департаментів і регіонів:
1. технічні вимоги та про цедури, встановлені законом або 

декретом, введеним в дію законом, що застосовується до всіх 
фізичних і юридичних осіб приватного або публічного права;

2. технічні вимоги та про цедури, встановлені законом або 
декретом, введеним в дію законом, що застосовується до комун, 
департаментів і регіонів.
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Призначення державою, органом місцевого самовряду-
вання, а також будь-яким органом, що виконує роль держав-
ної служби, кредиту, гранту або допомоги може бути здійснене 
лише за умови дотримання вимог або умов, які не суперечать 
правилам, визначеним вище.

При призначенні соціальної допомоги індивідуального 
характеру у грошовій або натуральній формі або тарифної 
пільги в доступі до державних послуг, місцеві органи влади, їх 
державні установи, групи громад та організації, що виконують 
роль державних служб, повинні слідкувати за тим, щоб умови 
надання такої допомоги і пільг не дискримінували осіб, які з 
урахуванням цілі допомоги або отриманих переваг знаходяться 
у такій самій ситуації та мають такі самі ресурси на утримання 
сім’ї.

[…]

Стаття L1111-7
Місцева влада здійснює свої повноваження відповідно до 

положень, визначених законодавством про націо нальну обо-
рону.

У зв’язку з цим розподіл повноважень, передбачених зако-
ном, не виключає, що органи державної влади можуть при-
йняти щодо місцевої влади, її державних установ та їх об’єднань 
заходи, необхідні для виконання обов’язків у галузі оборони, 
так, як це вказано, зокрема, в Кодексі про оборону.

Таким чином, держава може мати в підпорядкуванні необ-
хідну кількість державних служб комун, департаментів, регіо-
нів, їх об’єднань та їх державних установ.

Якщо представник держави вважає, що певний захід, при-
йнятий місцевою владою комуни, департаменту чи регіону, 
підпадає – повністю або частково – під дію зобов’язання щодо 
передачі повноважень державі та може серйозно загрожувати 
роботі або цілісності об’єкта, що працює у сфері оборони, він 
може звернутися в адміністративний суд з метою скасування 
відповідного заходу на цій підставі.

Представник держави у департаменті або регіоні може 
подати повторне звернення протягом двох місяців після його 
передачі або реєстрації у відділі судових спорів Державної ради, 
яка представляє собою установу наділену повноваженнями 
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розглядати справи в якості як першої, так і останньої інстан-
ції. Представник забезпечує, у разі необхідності, подання заяви 
зупинення діяльності; голова відділу судових спорів Державної 
ради, або спеціальний державний радник, обраний для цієї 
мети, починають роботу з цим питанням протягом сорока 
восьми годин.

Стаття L1111-8
Місцеві органи влади можуть делегувати місцевим органам 

влади іншого рівня або державним установам міжмуніципаль-
ної співпраці свої фіскальні повноваження.

Повноваження, делеговані відповідно до попереднього 
пункту, здійснюються від імені та за рахунок особи, яка деле-
гує відповідні повноваження.

Таке делегування регулюється угодою, яка визначає строк, 
цілі та умови контролю для особи, якій делеговані повнова-
ження, особою, яка їх делегувала. Умови цієї угоди визнача-
ються декретом Державної ради.

Стаття L1111-8-1
За винятком випадків, у яких задіяні націо нальні інте реси, 

держава, за запитом, може делегувати свої повноваження відпо-
відним місцевим органам влади або державним установам між-
муніципальної співпраці з власним опо датку ванням.

Повноваження, делеговані згідно з цим Розділом, здійсню-
ються від імені та за дорученням держави. Вони не можуть 
наділити правотворчими та регуляторними повноваженнями 
місцеві органи влади та державні установи.

Жодні з делегованих повноважень не можуть стосуватись 
питань громадянства, цивільних прав, гарантій громадянських 
свобод, статусу та правоздатності осіб, організації правосуддя, 
кримінального права, кримінального процесу, зовнішньої полі-
тики, оборони, безпеки і громадського порядку, націо нальної 
валюти, кредитів та питань обміну валют, а також вибор-
чого права чи втручання в інші сфери, тому що вони вплива-
ють на основні принципи реалізації громадянських свобод та 
гарантованих Конституцією прав чи тягнуть за собою здій-
снення завдань контролю, покладених на державу без права 
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подальшого делегування повноважень та визначені міжнарод-
ними зобов’язаннями Франції, її законами і правом.

Місцевий орган влади або державні установи міжмуніци-
пальної співпраці з власним опо датку ванням, які бажають здій-
снювати делеговані державою повноваження, повинні подати 
свій запит до територіальної конференції з державної діяль-
ності. Запит і рішення територіальної конференції надсила-
ється до визначених представником держави в регіоні мініс-
терств.

Коли запит на делегування приймається, проект договору 
передається в орган місцевого самоврядування або до держав-
ної установи-заявника протягом одного року з дня передачі 
запиту.

Делегування повноважень встановлюється декретом. У пер-
шому пункті угоди встановлюється тривалість, визначаються 
цілі, засоби, що використовуються, а також про цедури держав-
ного контролю місцевих органів влади або державної установи 
міжмуніципальної співпраці з власним опо датку ванням. Умови 
цієї угоди визначаються декретом Державної ради.

Стаття L1111-9
I. – Повноваження місцевої влади, які ця Стаття визначає, 

як необхідні до виконання кількома територіальними одини-
цями або їх об’єднаннями, здійснюються відповідно до таких 
правил:

1. делегування повноважень організовуються в рамках 
угоди про спільне територіальне координування перед-
баченої параграфом 5 статті L.1111-9-1;

2. мінімальний розмір фінансування для участі, передбаче-
ний у другому абзаці параграфу 3 статті L.1111-10, стано-
вить 30% від загального обсягу фінансування, що нада-
ється державними організаціями;

3. за винятком операцій, визначених в умовах договору між 
державою та регіоном, проекти що підпадають під повно-
важення можуть бути об’єктом інвестицій та грантів регі-
ону або департаменту.

II. – Регіон відповідає, за організацію, в якості керую-
чої інстанції, за створення умов спільної діяльності місцевих 



437

2.1. Досвід децентралізації у державах – членах ЄС 

органів влади та державних установ з метою здійснення повно-
важень у таких сферах:

1. планування та сталий розвиток території;
2. охорона біорозмаїття;
3. клімат, якість повітря та енергетика;
4. економічний розвиток;
5. підтримка інноваційної діяльності;
6. інтернаціоналізація бізнесу;
7. взаємна підтримка і взаємодоповнюваність між різними 

видами транспорту, в тому числі будівництво станцій;
8. підтримка вищої освіти і наукових досліджень.
III. – Департамент відповідає за організацію, як керуючий 

орган, за створення умов спільної діяльності місцевих органів 
влади та державних установ з метою здійснення повноважень 
у таких сферах:

1. соціальна діяльність, соціальний розвиток і зменшення 
енергетичної відсталості;

2. автономія осіб;
3. солідарність територіальних одиниць.
Департамент проводить консультації з регіоном з питань 

розробки договору планування між державою та регіоном від-
повідно до Закону № 82-653 від 29 липня 1982 р. «Про реформу 
планування, з метою врахування специфіки територій».

IV. – Комуна або державна установа міжмуніципальної 
співпраці з власним опо датку ванням наділена відповідними 
повноваженнями відповідає за організацію, як керуючий орган, 
за створення умов спільної діяльності місцевих органів влади 
та державних установ з метою здійснення повноважень у таких 
сферах:

1. стала мобільність;
2. організація місцевих державних послуг;
3. просторове планування;
4. місцевий розвиток.
V. – Умови спільної діяльності місцевої влади та об’єднань 

територіальних одиниць для здійснення повноважень, зазначе-
них у параграфах II-IV, обговорюються на територіальній кон-
ференції з державної діяльності відповідно до статті L.1111-9-1.



438

Р о з д і л  2.  Законодавчі акти країн Європи

Стаття L1111-9-1
I. – У кожному регіоні територіальна конференція з дер-

жавної діяльності відповідає за сприяння координованому 
здійсненню повноважень органів місцевого самоврядування, 
їх об’єднань та державних установ. Територіальна конференція 
з державної діяльності може обговорювати і давати висновки 
з усіх питань, що стосуються здійснення компетенції та про-
ведення державної політики, що вимагає координації і деле-
гування повноважень між місцевими органами влади та їх 
об’єднаннями. 

Ця конференція повинна також займатися координацією 
транскордонних відносин з іноземними місцевими громадами, 
що знаходяться в безпосередній близькості від територіальної 
одиниці. 

II. – Членами територіальної конференції з державної діяль-
ності є: 

1. голова Регіо нальної ради або виконавчого органу місце-
вої влади згідно зі статтею 73 Конституції; 

2. голови рад або представники виконавчої влади територі-
альних одиниць, які здійснюють повноваження департа-
ментів на території регіону; 

3. голови державних установ міжмуніципальної співпраці 
з власним опо датку ванням, що мають більш ніж 30 тис. 
населення на території, де вони розташовані; 

4. виборний представник громадських установ міжмуніци-
пальної співпраці з власним опо датку ванням, що мають 
більш ніж 30 тис. населення на території, де вони розта-
шовані; 

5. виборний представник громад, що налічують більше 
30 тис. жителів кожного департаменту; 

6. виборний представник громад кількістю від 3 500 до 
30 тис. жителів кожного департаменту; 

7. виборний представник громад, що налічують менше 3 500 
жителів кожного департаменту; 

8. за необхідності – представник територіальних одиниць та 
об’єднань гірських територіальних одиниць відповідно до 
статті 3 Закону № 85-30 від 9 січня 1985 року «Про роз-
виток і захист гірської місцевості». 

Для призначення в кожному департаменті представників 
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комун та державних установ міжмуніципальної співпраці з 
власним опо датку ванням, що, по праву, не є членами терито-
ріальної конференції з державної діяльності, а також врахову-
ючи єдиний список кандидатів, які відповідають необхідним 
умовам, розробленим представником держави у департаменті, 
вибори не проводяться. 

Порядок обрання або призначення членів територіальної 
конференції з державної діяльності визначається декретом. 

III. – Територіальна конференція з державної діяльності 
очолюється головою ради регіону. 

Конференція самостійно організовує свою роботу через 
тематичні комісії та у відкритому режимі в рамках своїх вну-
трішніх правил.

Вона скликається головою, який встановлює порядок ден-
ний засідань. Кожен учасник може запропонувати включити 
до порядку денного додаткові питання, що входять до компе-
тенції державної особи або групи публічна установа, яку він 
представляє чи перед якими ця публічна установа несе відпо-
відальність за організацію умов для спільної діяльності тери-
торіальних одиниць. 

Представник держави в регіоні інформується про засідання 
територіальної конференції з державної діяльності. Він бере 
участь у конференції, дає свій висновок на прохання місцевої 
влади або державної установи міжмуніципальної співпраці з 
власним опо датку ванням, що має на меті отримання делегова-
них повноважень держави визначених у статті L.1111-8-1. Він 
бере участь в інших сесіях за запитом конференції. 

Територіальна конференція з державної діяльності може 
залучати, як асоціативних членів, до своєї роботи інших вибор-
них осіб чи представників державних органів. Вона може звер-
нутися з проханням про надання оцінки чи думки до будь-якої 
особи або органу. 

IV. – Територіальна конференція з державної діяльності 
обговорює проекти координації діяльності публічних установ, 
представлених їй органами місцевого самоврядування або дер-
жавними установами міжмуніципальної співпраці з власним 
опо датку ванням, визначеними у параграфах V – VII. 

V. – Угоди про спільну територіальну координацію здій-
снення юрисдикції встановлюють цілі раціоналізації та умови 
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спільної діяльності для кожного рівня установ згідно з такими 
правилами: 

a) регіони та департаменти розробляють проект угоди для 
кожної зі сфер, зазначених у параграфах II і III cтатті 
L.1111-9; 

b) комуни та державні установи міжмуніципальної співп-
раці, яким вони передали повноваження, можуть розро-
бити проект угоди для кожної зі сфер, зазначених у пара-
графі IV статті L.1111-9; 

c) місцеві органи влади та їх об’єднання, що зобов’язані 
згідно із законом розробляти плани або схеми, які стосу-
ються здійснення юрисдикції місцевих органів влади на 
рівні регіону або департаменту, можуть розробити угоду 
щодо організації умов їх спільної діяльності у відповід-
ному напрямі; 

d) місцеві органи влади та їх об’єднання, що зобов’язані 
згідно із законом розробляти плани або схеми, які нале-
жать до компетенції, визначеної статтею L.1111-9 про 
обов’язок організації умов загальної діяльності, можуть 
скласти єдиний документ замість плану або схеми та 
угоди про спільну територіальну координацію у визна-
чених повноваженнях, дотримуючись вимог і про цедур 
консультацій та затвердження, передбачених для кож-
ного документа. Єдиний документ встановлює аспекти, 
визначені пунктами 1 – 5 цього параграфу V, що застосо-
вуються виключно до його учасників [суб’єктів, на яких 
поширюється його дія]. Декрет Державної ради визначає 
умови застосування цього документу. 

Кожен проект угоди включає в себе: 
1. рівні місцевих органів влади чи компетентні органи, 

визначені за об’єктивними критеріями на всій території 
регіону; 

2. делегування повноважень між органами місцевого  
самоврядування, а також делегування з регіону або 
департаменту в державній установі міжмуніципальної 
співпраці з власним опо датку ванням, відповідно до статті 
L.1111-8; 

3. створення уніфікованих установ, відповідно до статті 
L.5111-1-1; 



441

2.1. Досвід децентралізації у державах – членах ЄС 

4. умови координації, спрощення та уточнення фінансо-
вих інтервенцій місцевих органів влади може відступати  
від положень пунктів 2 і 3 першого параграфу  
статті L.1111-9; 

5. термін дії угоди, який не може перевищувати шість років. 
VI. – Проект угоди про спільну територіальну координа-

цію розглядається територіальною конференцією з державної 
діяльності, відповідно до правил її про цедури. 

Місцевий орган влади або державна установа, що є автором 
проекту угоди про спільну територіальну координацію повно-
важень, може взяти до уваги зауваження, висловлені в ході 
обговорення територіальної конференції з державної діяльності 
з метою внесення змін до запропонованого проекту. 

Після цього розгляду проект угоди передається представ-
нику держави в регіоні, а також місцевим органам влади та дер-
жавним установам, рішення яких є необхідними для прийняття 
заходів щодо його реалізації. 

Виборні органи територіальних одиниць та державних уста-
нов мають у строк до трьох місяців схвалити угоду, яка після 
цього має бути підписана мером або головою.

Положення угоди є обов’язковими лише для місцевих орга-
нів влади та державних установ, які її підписали. Вони вжива-
ють заходів і укладають угоди, необхідні для її реалізації. 

VII. – Коли здійснення повноважень, крім тих, що зазначені 
у статті L.1111-9, розподіляється між кількома рівнями орга-
нів місцевого самоврядування, кожен місцевий орган влади або 
державна установа міжмуніципальної співпраці з власним опо-
датку ванням може надати свої пропозиції щодо раціоналізації 
використання своїх фінансів. Ці пропозиції розглядаються в 
рамках територіальної конференції з державної діяльності.

VIII. – Принаймні один раз на рік місцевий орган влади, від-
повідальний за організацію умов для спільної діяльності, звер-
тається до виборного органу місцевого самоврядування та дер-
жавних установ, що займаються звітом, із детальним викладом 
заходів, прийнятих у рамках угоди про спільну територіальну 
координацію юрисдикції або плану дій та фінансової допомоги. 
Цей звіт приймається шляхом обговорення. 

Відповідно до умов, передбачених у цій Статті, угоди про 
спільну територіальну координацію юрисдикції можуть бути 
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переглянуті протягом трьох років або після прийняття змін, що 
стосуються цієї угоди, у сферах законодавства, нормотворчості 
чи фінансів.

Стаття L1111-10
I. – Департамент може надавати допомогу у фінансуванні 

операції, включаючи управління проектом, передбачене кому-
нами або їх об’єднаннями.

II. – Регіон може здійснювати фінансування департаментів, 
комун та їх об’єднань, як і груп суспільних інте ресів у випадку, 
якщо це відповідає інте ресам регіону.

III. – За винятком місцевих органів влади та об’єднань місце-
вих органів влади в Гваделупі, Французькій Гвінеї, Реюньйоні, 
Мартиніці, Майотті, Сен-Бартельмі, Сен-Мартені, Сен-П’єрі і 
Мікелоні, всі інші місцеві органи влади або об’єднання місце-
вих органів влади, що є суб’єктами власної інвестиційної діяль-
ності, повинні забезпечувати мінімальну участь у фінансуванні 
цього проекту.

Без шкоди для застосування статті 9 Закону № 2003-710 
від 1 серпня 2003 року «Про керівництво і планування розви-
тку міст і міського господарства» мінімальна часка у власному 
інвестиційному проекті не повинна бути меншою за 20% загаль-
ної суми фінансування, наданого державними організаціями в 
проекті.

Для інвестиційних проектів з реконструкції пам’яток, що 
охороняються відповідно до Кодексу спадщини, мінімальний 
розмір частки інвестицій у власному проекті встановлюється 
також у 20% від загального обсягу фінансування, що надається 
державними організаціями, крім випадків, коли відхилення від 
цього показника дозволено представником держави у департа-
менті.

Для реалізації інвестиційних проектів щодо ремонту пошко-
джень, спричинених громадськими лихами, мінімальний розмір 
участі у власному інвестиційному проекті може бути предме-
том обговорень, проведених з представником держави у депар-
таменті, з врахуванням збитків і фінансових можливостей орга-
нів місцевого самоврядування або їх об’єднань.

Для інвестиційних проектів щодо питної води та санітарії, 
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утилізації відходів, захисту лісів від пожеж і доріг місцевого 
значення, які реалізуються корсиканськими державними уста-
новами міжмуніципальної співпраці з власним опо датку ванням 
або територіальними одиницями-членами такої установи, коли 
проекти не підпадають під юрисдикцію комун, мінімальний 
розмір частки у власному проекті становить 10% від загального 
обсягу фінансування, що надається державними органами.

IV. – Незважаючи на положення цієї Статті, органи місце-
вого самоврядування можуть фінансувати будь-які проекти, 
визначені в договорах типу «держава-регіон» і будь-які про-
екти, відкриття яких здійснюється державою чи державною 
установою.

V. Декрет Державної ради визначає правила застосування 
цієї Статті.

[…]

Глава III: Експериментування

Стаття LO1113-1
Закон, який дозволяє, на основі четвертого пункту статті 72  

Конституції, місцевій владі змінити на експериментальній 
основі закони, що регулюють здійснення її повноважень, пови-
нен визначати мету експерименту і його тривалість, яка не 
може перевищувати п’яти років, а також мати перелік поло-
жень, які можуть бути скасовані.

Закон також визначає правову природу та особливості міс-
цевих органів влади, що допущені до участі в експерименті і, 
якщо необхідно, випадки, в яких експерименти можуть бути 
прийняті. Він встановлює строк, протягом якого місцеві органи 
влади, які змінюють умови, визначені цим Законом, можуть 
подати заявку на участь в експерименті.

Стаття LO1113-2
Будь-який місцевий орган влади в рамках, визначених зако-

ном, зазначеним у статті LO1113-1, може протягом строку, 
встановленого у попередній статті, та на підставі мотивова-
ного рішення його дорадчих зборів, подати запит на прове-
дення експерименту, передбаченого цим Законом. Його запит 
направляється представнику держави, який, разом зі своїми 
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коментарями, надсилає його міністру, відповідальному за міс-
цеві органи влади. Уряд підтверджує, що законодавчих вимог 
буде дотримано, і публікує рішення шляхом прийняття декрету 
зі списком місцевих органів влади, що допускаються до участі 
в експерименті.

Стаття LO1113-3
Акти загального і безособового характеру місцевих орга-

нів влади, що стосуються відступу від норм законів, повинні 
видаватися із зазначенням строку їх дії. Вони набирають чин-
ності після передачі представнику держави та публікації в 
«Офіційному віснику Французької Республіки». Їх вступ в дію 
є предметом зазначеної публікації.

Стаття LO1113-4
Представник держави може оскаржити акт, прийнятий від-

повідно до цього Розділу, заявою про призупинення; з цього 
часу закон втрачає силу, допоки адміністративний суд не при-
йме рішення за цією заявою. Якщо суд не приймає рішення 
впродовж одного місяця з моменту надсилання заяви, акт знову 
набирає законної сили.

Стаття LO1113-5
До закінчення строку, встановленого для експерименту, 

уряд направляє звіт зі спостереженнями за місцевими органами 
влади, які брали участь в експерименті, в парламент для оцінки. 
У цьому звіті представлені результати заходів, здійснених вла-
дою, зокрема, у зв’язку з витратами і якістю послуг, що нада-
ються користувачам, організацією місцевих органів влади та 
державних установ, а також їх фінансові та податкові показники.

Кожен рік уряд надсилає до парламенту звіт, що відобра-
жає всі експериментальні пропозиції та запити відповідно до 
статті LO1113-2, внесені на його розгляд громадами, висвітлю-
ючи особливості, які були запропоновані.

Стаття LO1113-6
До закінчення терміну, встановленого для експерименту і з 

урахуванням його оцінки, закон визначає у відповідних випад-
ках:



445

2.1. Досвід децентралізації у державах – членах ЄС 

- умови продовження або зміни експерименту на строк, що 
не перевищує трьох років;

- підтримку та узагальнення заходів, проведених для цілей 
експерименту;

- відмову від експерименту.
Подання пропозиції або законопроекту про продовження 

умов експерименту до остаточного прийняття закону, відбу-
вається протягом року з терміну, передбаченого в законі, що 
уповноважує проведення експерименту. Це продовження умов 
публікується в «Офіційному віснику Французької Республіки».

За винятком зазначеного вище, експеримент не може бути 
продовжено після закінчення строку, встановленого законом, 
який уповноважив проведення експерименту.

Стаття LO1113-7
Уряд, шляхом прийняття декрету Державної ради дозволяє, 

на основі пункту 4 статті 72 Конституції, місцевій владі змінити 
на експериментальній основі положення, що регулюють здій-
снення їх повноважень. Цей декрет повинен містити інформа-
цію, зазначену в статті LO1113-1.

Місцеві органи влади можуть подати заяву на проведення 
експерименту, згаданого в попередньому пункті, на умовах і від-
повідно до про цедур, визначених у статті LO1113-2. Акти тери-
торіальних одиниць, що змінюють регламентуючі положення, 
підпорядковуються правилам, визначеним у статті LO1113-3 і 
можуть бути предметом апеляції представника держави відпо-
відно до умов, викладених у статті LO1113-4. Декрет Державної 
ради, згаданий у першому пункті, визначає порядок проведення 
оцінки рішень, прийнятих на основі дозволу.

Уряд передає на розгляд парламенту список проведених оці-
нок, які уже були зроблені.

Експеримент не може бути продовжено після закінчення 
терміну, зазначеного в декреті Державної ради, який уповно-
важив проведення експерименту, якщо це не було передбачено 
декретом Державної ради як один із заходів, передбачених у 
статті LO1113-6.

[…]
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Глава IV: Фінансова автономія

Стаття LO1114-1
Рівнями місцевих органів влади, що зазначені в абзаці тре-

тьому статті 72-2 Конституції, є:
1. комуни;
2. департаменти, до яких відносяться Департамент Майотта, 

територіальна одиниця Сен-П’єр і Мікелон та одиниці, що 
мають особливий статус у результаті злиття однієї або більше 
комун та департаменту;

3. регіони і острів Корсика, до яких відносяться замор-
ські території, визначені статтею 74 Конституції, крім тих, які 
зазначені в пункті 2, що мають особливий статус в результаті 
злиття департаментів, регіонів та одиниць, згаданих в остан-
ньому пункті статті 73 Конституції.

Стаття LO1114-2
Згідно зі статтею 72-2 Конституції, власні ресурси орга-

нів місцевого самоврядування складаються з: суми доходів 
від податків усіх типів, які закон відносить до місцевих; тари-
фів або ставок, які встановлюються територіальною одини-
цею; базових [податкових] ставок; плати за надання публічних 
послуг; виготовленої продукції; інвестицій; фінансових продук-
тів; пожертвувань і заповіданого майна.

Для комун обсяг власних ресурсів може бути більшим за 
перелік, зазначений у першому пункті, внаслідок участі в дер-
жавних органах міжмуніципальної співпраці.

Стаття LO1114-3
Для кожного рівня громад частка власних ресурсів розра-

ховується шляхом поділу загального обсягу всіх її ресурсів, 
за винятком кредитів, відповідних ресурсів для фінансування 
повноважень експериментального характеру або перерахунків 
коштів, що здійснюється між одиницями одного рівня.

Для рівня комун всі ресурси, зазначені у попередньому 
пункті, збільшуються на суму всіх ресурсів, якими користу-
ються державні органи міжмуніципальної співпраці, за винят-
ком кредитів, відповідних ресурсів для фінансування повнова-
жень експериментального характеру або перерахунків коштів. 
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Цей обсяг зменшується на суму фінансових трансферів між 
комунами і державними органами міжмуніципальної співпраці.

Для кожного рівня частка власних ресурсів не може бути 
меншою за показник, зафіксований у 2003 році.

Стаття LO1114-4
Уряд надсилає до парламенту у поточному році, але не піз-

ніше, ніж до 1 червня наступного року, звіт з даними за поточ-
ний рік, який показує, для кожного рівня місцевих органів 
влади, частки власних ресурсів у співвідношенні з усіма його 
ресурсами та методи розрахунку й оцінки цих коштів.

Якщо для територіальної одиниці певного рівня частка влас-
них ресурсів не відповідає правилам, встановленим у статті 
LO1114-3, необхідні положення мають бути прийняті не піз-
ніше, ніж буде прийнятий бюджет на наступний рік, у якому 
вони можуть бути зафіксовані.

[…]

Глава V: Зовнішня діяльність місцевих органів влади

Стаття L1115-1
Відповідно до міжнародних зобов’язань Франції, місцеві 

органи влади та їх об’єднання можуть здійснювати або брати 
участь в однорічних або багаторічних спільних міжнародних 
проектах щодо надання допомоги для розвитку та гуманітар-
ної допомоги.

Для цього місцеві органи влади та їх об’єднання можуть, за 
необхідності, укладати угоди з іноземним місцевим органом 
влади. Ці угоди визначають як проектну діяльність, так і обсяг 
фінансових зобов’язань. Вони набувають чинності з моменту 
передачі цих проектів представнику держави за умов, викладе-
них у статтях L.2131-1, L.2131-2, L.3131-1, L.3131-2, L.4141-1 і 
L.4141-2. До цих договорів застосовуються також статті L.2131-
6, L.3132-1 і L.4142-1.

Стаття L1115-1-1
Комуни, державні установи міжмуніципальної співпраці 

і державні установи міжмуніципальної співпраці змішаного 
типу, що здійснюють свою діяльність у сфері суспільних послуг 



448

Р о з д і л  2.  Законодавчі акти країн Європи

з постачання питної води, санітарії або державної служби елек-
троенергії та газу, можуть (у межах 1% власних бюджетних 
ресурсів) брати участь у співробітництві з іноземними місце-
вими органами влади та їх об’єднаннями в рамках домовле-
ностей, відповідно до статті L.1115-1, з метою надання надзви-
чайної допомоги в інте ресах відповідних громад і об’єднань, а 
також міжнародної солідарної діяльності в галузі водопоста-
чання, санітарії та розподілення електроенергії і газу.

Стаття L1115-2
Комуни, державні установи міжмуніципальної співпраці 

і державні установи міжмуніципальної співпраці змішаного 
типу, що займаються збором та переробкою побутових відходів 
згідно зі статтею L.2224-13, за що отримують плату або іншу 
винагороду за виконані послуги, можуть (у межах 1% коштів, 
що надходять до їх бюджетів), відповідно до статті L.1115-1, 
здійснювати проекти зі співробітництва, допомоги для розви-
тку та гуманітарної допомоги щодо збору та переробки побуто-
вих відходів.

[…]

Стаття L1115-4
Місцеві органи влади та їх об’єднання в межах своїх повно-

важень та відповідно до міжнародних зобов’язань Франції, 
можуть приєднатися до державного органу іншої держави або 
мати частку в капіталі корпорації іншої держави, в якій має 
частку як мінімум однин інший орган місцевої влади з дер-
жави – члена ЄС чи держави – члена Ради Європи.

Це членство або участь допускається за розпорядженням 
представника держави в регіоні. Воно закріплюється угодою 
з усіма членами, що увійшли в державний орган або беруть 
участь у капіталі корпорації. Ця угода визначає тривалість, 
умови, механізми фінансування та контроль над таким член-
ством або участю. Спільна участь французьких місцевих орга-
нів влади та їх об’єднань у капіталі і обов’язках такої юридичної 
особи іноземного права не може перевищувати 50% від капіталу 
або зобов’язань.

Угода, передбачена в попередньому пункті, набирає чинності 
після її передачі представнику держави за умов, викладених у 
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статтях L.2131-1, L 2131-2, L.3131-1, L.3131-2, L.4141-1 і 4141-2.  
Cтатті L.2131-6, L.3132-1 і L.4142-1 також застосовуються до 
цієї угоди.

Рахунки, завірені аудитором, а також звіт про діяльність 
юридичних осіб іноземного права в капіталі, в якому беруть 
участь місцеві органи влади та їх об’єднання, додаються щороку 
до бюджету цих державних утворень. Це стосується тих самих 
рахунків та звітності про діяльність державних органів іно-
земного права, в яких беруть участь місцеві органи влади та їх 
об’єднання. Ці додатки визначають долю участі кожного з цих 
державних утворень.

Стаття L1115-4-1
У контексті транскордонного співробітництва, місцеві 

органи влади та їх об’єднання можуть створювати з іноземними 
місцевими органами влади та їх об’єднаннями об’єднання міс-
цевого прикордонного співробітництва, так звані європейські 
райони, зі статусом юридичної особи та фінансовою автоно-
мією.

Мета створення європейського району – здійснення завдань, 
що представляють інте рес для кожної державної організації, та 
створення і управління спільними державними послугами і 
спільним майном.

Юридичною особою публічного права цей район визнається 
після вступу в силу рішення про його створення. Це створення 
може бути дозволено виключно за розпорядженням представ-
ника держави в регіоні, де європейський район має бути ство-
рений.

Крім зазначених вище аспектів міжнародного характеру, до 
європейського району застосовуються положення Розділу II 
Книги VII Частини п’ятої.

Іноземні територіальні органи та їх об’єднання можуть всту-
пати в існуючі державні установи міжмуніципальної співпраці 
змішаного типу, створені відповідно до положень Розділу II 
Книги VII Частини п’ятої. Це членство автоматично тягне за 
собою трансформацію цих державних установ міжмуніципаль-
ної співпраці змішаного типу в європейські райони зі збережен-
ням умов, викладених у попередніх пунктах.
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Стаття L1115-4-2
У транскордонному, транснаціо нальному і міжрегіо-

нальному контексті місцеві органи влади та їх об’єднання і – 
після затвердження їх наглядового органу – організації публіч-
ного права, створені відповідно до Директиви 2004/18/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року 
про координацію про цедур надання державних контрактів на 
виконання робіт, договорів про державні поставки і комунальні 
послуги, можуть, у межах своїх повноважень та відповідно до 
міжнародних зобов’язань Франції, створювати з місцевою 
владою, об’єднаннями місцевих органів влади, організаціями 
публічного права держав – членів Європейського Союзу, дер-
жавами – членами Європейського Союзу або сусідніми держа-
вами – членами Ради Європи європейські об’єднання територі-
ального співробітництва відповідно до законодавства Франції 
з юридичною правосуб’єктністю і фінансовою самостійністю. 

Таке створення дозволяється за розпорядженням пред-
ставника держави в регіоні, у якому європейське об’єднання 
територіального співробітництва розташовується. Юридична 
особа публічного права набуває правосуб’єктності після прий-
няття відповідного рішення. Положення Розділу II Книги VII 
Частини п’ятої, які не суперечать правилам ЄС, також застосо-
вуються до цих об’єднань. 

Європейські об’єднання територіального співробітництва, 
створені в рамках французького права, можуть бути ліквідо-
вані відповідним указом Ради Міністрів, опублікованим в 
«Офіційному віснику Французької Республіки». 

Місцеві органи влади та їх об’єднання і – після затвер-
дження їх наглядового органу – організації публічного права, 
створені відповідно до Директиви 2004/18/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року, зазначеної вище, 
можуть, у межах своїх повноважень, відповідно до міжнарод-
них зобов’язань Франції та за умови попереднього схвалення 
представника держави в регіоні, приєднатися до європейського 
об’єднання територіального співробітництва іншої держави.

Стаття L1115-5
Місцевий орган влади або об’єднання місцевих органів 

влади не може стати стороною в угоді з іноземною державою, 



451

2.1. Досвід децентралізації у державах – членах ЄС 

за винятком випадків, передбачених законом або у разі укла-
дення договору про створення європейського об’єднання тери-
торіального співробітництва, про створення Єврорегіо нального 
об’єднання співробітництва або локального об’єднання тран-
скордонного співробітництва. В останньому випадку, підпи-
сання угоди можливе при попередньому узгодженні з представ-
ником держави в регіоні.

Стаття L1115-6
Ця Стаття створює Націо нальну комісію децентралізованого 

співробітництва, яка встановлює умови і підтримує зовнішню 
діяльність місцевих органів влади. Вона сприяє координації 
між державними і місцевими органами влади, а також між міс-
цевими органами влади і може вносити будь-які пропозиції 
щодо зовнішньої діяльності місцевих органів влади. Місцеві 
органи влади та їх об’єднання передають Комісії інформацію, 
необхідну для виконання нею своїх обов’язків.

Стаття L1115-7
Декрети Державної ради встановлюють, у разі необхідності, 

умови застосування цієї Глави.
[…]

КНИГА ІІ: Націо нальні органи, що мають  
повноваження щодо територіальних одиниць

Розділ І: Комітет з місцевих фінансів  
та Націо нальна рада з оцінки норм

Глава I: Комітет з місцевих фінансів

Стаття L1211-1
Ця Стаття створює Комітет з місцевих фінансів, що скла-

дається з членів палат парламенту та виборних представників 
регіонів, департаментів, комун та їх об’єднань, а також пред-
ставників державних органів влади.

Стаття L1211-2 (зі змінами)
Комітет з місцевих фінансів складається з:
- двох депутатів, обраних Націо нальними зборами;
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- двох депутатів, обраних Сенатом;
- двох голів Регіо нальних рад, обраних колегією голів 

Регіо нальних рад;
- чотирьох голів рад департаментів, обраних колегією голів 

рад департаментів, з яких принаймні один – представ-
ник департаменту, що отримує мінімальні дотації, визна-
чені підсекцією 4 секції 1 Глави IV Розділу III Книги ІІІ 
Частини третьої цього Кодексу;

- семи голів державних установ міжмуніципальної співп-
раці, обраних колегією голів державних установ міжмуні-
ципальної співпраці, з яких один – представник міських 
громад і міст, два – представники об’єднань громад, що 
отримали податковий режим, визначений статтею 1609-
9-С Податкового кодексу, два – представники об’єднань 
громад, що не отримали податковий режим, визначений 
вище, та два – представники нових територіальних фор-
мувань;

- п’ятнадцяти мерів, які обираються колегією мерів Франції, 
з яких принаймні один – представник заморських департа-
ментів, по одному представнику від заморських територій 
і Нової Каледонії, один – представник комун, розташова-
них у гірських районах, один – представник комун, розта-
шованих у прибережних районах, по одному – з туристич-
них районів та три – з комун, з населенням менше 2 тис. 
жителів;

- одинадцяти представників держави, призначених спеці-
альним декретом.

Комітет очолює голова, обраний на засіданні Комітету. 
Комітет обирається кожні три роки.

Обрані разом з членами і на тих самих умовах, члени 
Комітету покликані замінити, в разі тимчасової неспромож-
ності виконувати свої функції, одного з членів або при від-
критті нової вакансії з будь-якої причини. 

У випадку неспроможності виконувати свої функції, кожен 
представник держави може бути замінений новим представ-
ником держави, призначеним на тих самих умовах, як і повно-
правний член Комітету.
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Стаття L1211-3
Комітет з місцевих фінансів контролює розподіл загального 

обсягу асигнувань держави.
Він встановлює, де це доречно, кількість фінансових коштів 

спрямованих на допомогу, відповідно до статей L.2334-7 і 
L.2334-7-1 і визначає частку ресурсів, виділених на дотації, 
відповідно до статей L.1211-5, L.1613-5, L.2334-13, L.3334-4 і 
L.4332-8, а також фінансування резервних фондів та внески, 
визначені статтею L.3335-2.

Уряд може консультуватися з ним з питань будь-якого зако-
нопроекту, будь-якої запропонованої поправки уряду чи будь-
яких положень фінансового характеру відносно місцевих орга-
нів влади. Для видання декретів ця консультація є обов’язковою. 
Оскільки декрет фінансового характеру щодо органів місцевого 
самоврядування створює або змінює імперативні норми права, 
консультація з Комітетом з місцевих фінансів також включає 
в себе питання про фінансові наслідки прий няття такої норми.

Щороку до 31 липня остання фінансова звітність місцевих 
органів влади за попередній рік передається в Комітет з місце-
вих фінансів, а також фінансові комітети Націо нальних зборів 
і Сенату.

Стаття L1211-4
Комітет з місцевих фінансів має надавати уряду і парла-

менту аналітичні довідки, необхідні для прийняття положень 
фінансових законопроектів, що стосуються місцевих органів 
влади.

Ці аналітичні довідки формуються щорічно, на основі адмі-
ністративних облікових записів звітності про фінансовий стан 
місцевих органів влади.

В довгостроковій перспективі, Комітет відповідальний 
за проведення досліджень по змінах у місцевих видатках. 
Результати цих досліджень передаються у формі звіту до уряду.

Завдання, визначені в цьому Розділі, можуть проводитись 
спеціалізованими підрозділами Комітету, такими як підрозділ 
з моніторингу місцевих фінансів, у складі якого повинні бути 
представники всіх структурних одиниць комітету. Члени під-
розділу з моніторингу місцевих фінансів призначаються голо-
вою Комітету.
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Стаття L1211-4-1
У складі вузькоспеціалізованої структури Комітет з місце-

вих фінансів проводить консультації щодо методів оцінки та 
розміру компенсації за делегування повноважень між органами 
державної влади та місцевого самоврядування. Ця структура 
має назву «Консультативна комісія з оцінки повноважень» та 
очолюється виборним представником місцевих органів влади.

Для кожного факту делегування повноважень Консуль-
тативна комісія з оцінки повноважень проводить засідання 
спільно з представниками держави і місцевих органів влади, 
що є сторонами такого делегування.

При виникненні особливо важливих питань місцеві органи 
влади всіх рівнів та Комісія проводять спільне пленарне засі-
дання.

Склад і умови роботи Комісії встановлюються спеціальним 
декретом Державної ради.

Стаття L1211-5
Кошти, спрямовані на покриття операційних витрат 

Комітету з місцевих фінансів та вартість робіт, які потрібні 
для забезпечення роботи Комітету, виділяються з ресурсів для 
загального фінансування держави визначеного державним 
бюджетом на рік.

Глава II: Націо нальна рада з оцінки норм

Стаття L1212-1
I. – Націо нальна рада з оцінки норм несе відповідальність за 

оцінку правових норм, що застосовуються до діяльності місце-
вих органів влади та їх державних установ. 

Офіційні позиції, висловлені Консультативною комісією 
з оцінки норм та мотиви прийняття цих рішень вважаються 
прий нятими Націо нальною радою з оцінки норм. 

II. – Націо нальна рада складається з представників відповід-
них державних установ, парламенту і місцевих органів влади.

Вона складається з:
1. двох депутатів, які призначаються Націо нальними збо-

рами; 
2. двох сенаторів, які призначаються Сенатом; 
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3. чотирьох регіо нальних радників, обраних колегією голів 
регіо нальних рад; 

4. чотирьох радників, обраних колегією голів загальних рад;
5. п’яти радників, обраних колегією голів державних установ 

міжмуніципальної співпраці з власним опо датку ванням;
6. десяти муніципальних радників, обраних колегією мерів; 
7. дев’яти державних представників. 
Відомості, представлені для обрання членів згідно з пунк-

тами 3 – 6, повинні містити списки більшості виборних посадо-
вих осіб, які займають керівні посади в місцевих органах влади 
або державних установах міжмуніципальної співпраці, які вони 
представляють.

Незалежно від того, є кандидат обраним чи призначеним, у 
разі його тимчасової непрацездатності, припинення його призна-
чення на посаду члена або припинення з будь-якої іншої причини 
здійснення функцій чи обов’язків відповідно до мандату, згідно з 
яким він входить до Націо нальної ради, його кандидатуру замі-
нюють кандидатуру особи з числа відповідних представників.

Умови обрання або призначення членів Націо нальної ради 
повинні забезпечувати рівне представництво жінок і чоловіків.

Націо нальна рада може звернутися за консультацією до 
будь-кого з тих, хто може надати допомогу у роботі Ради.

Члени Націо нальної ради обираються раз на три роки.
III. – Голова і два заступники голови Націо нальної ради оби-

раються її членами на основі виборчого мандата серед членів, 
які обіймають керівні посади в місцевих органах влади або дер-
жавних установах міжмуніципальної співпраці, які вони пред-
ставляють.

Стаття L1212-2
I. – Націо нальна рада з оцінки норм має проводити консуль-

тації з урядом з питань технічного та фінансового впливу про-
ектів нормативних правових актів, що створюють або змінюють 
правові норми, що застосовуються до територіальних одиниць 
та їх державних установ.

Вона має консультуватися з урядом з питань технічної та 
фінансової ефективності законодавства, що створює або змінює 
правові норми, які застосовуються до територіальних одиниць 
та їх державних установ.
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Вона також має, на прохання уряду, розробляти консульта-
тивні висновки щодо технічних або фінансових проектів актів 
Європейського Союзу, що можуть здійснювати вплив на місцеві 
уряди чи державні установи.

З юрисдикції Націо нальної ради виключені норми, що сто-
суються націо нальної безпеки.

II. – Голова Націо нальних зборів може подати на розгляд 
Націо нальної ради законопроект, що створює або змінює пра-
вові норми, які застосовуються до територіальних одиниць та їх 
державних установ, поданий одним з членів Націо нальних збо-
рів, крім випадків, у яких предмет регулювання законопроекту 
не належить до відання Ради.

III. – На вимогу Голови або, щонайменше, принаймні однієї 
третини її членів, Комісія з нагляду за регламентною діяль-
ністю спортивних федерацій може, перед остаточним прийнят-
тям регламенту, передати його на розгляд до відповідного під-
розділу Націо нальної ради.

IV. – Націо нальна рада може розглядати будь-який проект 
технічних норм, що відносяться до стандартизації та сертифі-
кації технічної або фінансової місцевої влади та її державних 
установ.

V. – Уряд, постійні комісії Націо нальних зборів і Сенату, 
за умов, визначених декретом Державної ради, місцеві органи 
влади та державні установи міжмуніципальної співпраці з влас-
ним опо датку ванням можуть надіслати Націо нальній раді запит 
на проведення оцінки чинних нормативних актів, що застосо-
вую ться до місцевих органів влади та їх державних установ.

Націо нальна рада може провести таку оцінку за власним 
рішенням.

Націо нальна рада вивчає зміни, що вносяться до норми, 
застосовні до місцевих органів влади та їх державних уста-
нов, та оцінює їх виконання, технічний та фінансовий вплив на 
виконання поставлених завдань у сфері розвитку.

Націо нальна рада може запропонувати у своєму висно-
вку заходи щодо адаптації чинних правових норм до постав-
лених завдань у сфері розвитку, якщо застосування цих норм 
має негативний технічний та фінансовий влив на виконання 
поставлених завдань у сфері розвитку.

Висновок, наданий Націо нальною радою щодо вищезазначе-
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них положень, може містити пропозиції щодо спрощення умов 
цих положень і скасування застарілих стандартів.

VI. – Націо нальна рада повинна у термін до шести тижнів з 
моменту отримання запиту, визначеного пунктом I цієї Статті 
або запиту, визначеного пунктами II або III цієї Статті, надати 
відповідний висновок. Цей термін може бути продовжений ще 
на шість тижнів лише один раз за рішенням голови. У винятко-
вих випадках і на вимогу Прем’єр-міністра або голови Націо-
нальних зборів цей термін може бути зменшений до двох  тижнів.

За вмотивованим рішенням Прем’єр-міністра цей тер-
мін може бути скорочений до сімдесяти двох годин. У цьому 
випадку останній абзац пункту VI цієї Статті не застосовується.

Крім випадків порушення терміну на виконання певних 
доручень, висновки Націо нальної ради мають найвищу юри-
дичну силу.

У випадку, якщо Націо нальна рада надає висновок щодо 
цілого або частини законопроекту відповідно до положень 
пункту I цієї Статті, Уряд передає проект із внесеними змінами 
для повторного прийняття.

VII. – Висновки Націо нальної ради, прийняті відповідно до 
пунктів I, III, IV і V цієї Статті, мають бути оприлюднені.

Висновки, надані щодо законопроектів, що визначені у 
пункті II цієї Статті, направляються голові Націо нальних збо-
рів , який виносить їх на обговорення Націо нальних зборів.

Результати роботи Націо нальної ради висвітлюються у 
щорічній доповіді Прем’єр-міністра та голів Націо нальних збо-
рів і Сенату.

Стаття L1212-3
Кошти, спрямовані на покриття операційних витрат Націо-

нальної ради з оцінки норм та вартість робіт, які потрібні для 
забезпечення роботи Ради, виділяються з ресурсів для загаль-
ного фінансування держави, визначеного державним бюджетом 
на рік.

Стаття L1212-4
Умови застосування цієї Статті визначаються декретом 

Державної ради.
[…]
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Ш В Е Ц І Я

ЗАКОН ПРО МІСЦЕВЕ ВРЯДУВАННЯ*

(1991 року; зі змінами станом на 2003 рік)
(витяги)

Local Government Act 1991
(Last amended in 2003)

РОЗДІЛ 1. ПОДІЛ, ЧЛЕНСТВО

Поділ на комуни, ланстинги тощо

Стаття 1
Швеція поділяється на комуни та ланстинги. Вони опікую-

ться справами, визначеними у цьому Законі чи у спеціальному 
законодавстві на основі принципів демократії та місцевого 
самоврядування.

Стаття 2
Кожний ланстинг охоплює один лен, якщо не визначено 

інакше.

Стаття 3
Положення щодо змін [адміністративних] меж містяться 

у Законі про внесення змін у поділ Швеції на комуни та лан-
стинги.

Положення щодо формування комун під час війни або 
загрози війни містяться у Законі про діяльність місцевих, 
адміністративних та судових органів влади під час війни або 
загрози війни.

* У перекладі цього закону зазначено лише роки його прийняття та вне-
сення змін, оскільки оригінал тексту не містить конкретних дат. – Прим. пере
кладача.
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Положення про формування та повноваження органів міс-
цевої влади та ланстингів у випадку виникнення надзвичай-
ної ситуації у мирний час містяться у Законі про надзвичайні 
ситуа ції у мирний час у комунах та ланстингах.

Членство

Стаття 4
Особа, яка зареєстрована як резидент комуни, є там власни-

ком нерухомого майна або обкладається місцевим податком на 
прибуток, є членом комуни.

Особа, яка є членом комуни у межах ланстингу, є членом 
цього ланстингу.

РОЗДІЛ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМУН ТА ЛАНСТИНГІВ

Загальні повноваження

Стаття 1
Комуни та ланстинги можуть самостійно опікуватися спра-

вами загального значення, пов’язаними з територією комун 
та ланстингів або їхніми членами та якими не повинна опіку-
ватися винятково держава, інша комуна, ланстинг або інший 
орган.

Стаття 2
Комуни та ланстинги повинні однаково ставитися до своїх 

членів, якщо не має об’єктивних причин для іншого.

Стаття 3
Комуни та ланстинги не можуть приймати рішення, що 

мають зворотну силу, які можуть зашкодити їхнім членам, крім 
випадку, якщо є серйозні підстави для цього.

Стаття 4
Існують спеціальні положення щодо повноважень та 

зобов’язань комун та ланстингів у певних сферах.
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Стаття 5
Положення стосовно права комун та ланстингів видавати 

нормативні акти та збирати податки для виконання обов’язків 
викладені в Конституції.

Стаття 6
Ланстинг Стокгольм може опікуватися справами у частині 

ланстингу, якими насправді повинні опікуватися комуни, якщо 
існує велика потреба у співпраці, але неможливо іншим чином 
її забезпечити.

Спеціальні положення стосовно  
господарської діяльності тощо

Стаття 7
Комуни та ланстинги можуть займатися господарською 

діяльністю, якщо вона здійснюється не з метою отримання при-
бутку і, насамперед, стосується комунальних послуг чи послуг 
для членів комун або ланстингів.

Стаття 8
Комуни та ланстинги можуть вживати заходів з метою 

надання загальної підтримки підприємству комуни чи ланстингу.
Індивідуальна підтримка може надаватися окремим підпри-

ємствам, лише якщо існують вагомі підстави для цього.

Підтримка місцевих партій

Стаття 9
Комуни та ланстинги можуть надавати фінансову або іншу 

підтримку (партійна підтримка) політичним партіям, що пред-
ставлені у раді комуни чи ланстингу.

Партійна підтримка може надаватися партії, яка вже не 
представлена у раді, але не більше ніж один рік після того, як 
вона втратила своє представництво.

Стаття 10
Рада комуни чи ланстингу вирішує питання про межі та 

форми партійної підтримки. Підтримка не може надаватися 
таким чином, щоб надмірно сприяти чи завдавати збитків одній 
стороні. 

[...]
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУН  
І ЛАНСТИНГІВ ТА ФОРМИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Рада

Стаття 1
У кожній комуні та кожному ланстингу є одна рада із прий-

няття рішень: муніципальна рада в комунах та окружна рада в 
ланстингах. 

Комітети

Стаття 2
Муніципальна рада призначає муніципальний виконавчий 

комітет, а окружна рада – виконавчий комітет округу.
Подальші положення про виконавчі комітети містяться у 

статтях 1 – 6 Розділу 6.

Стаття 3
Рада призначає потрібні комітети, крім виконавчого комітету, 

для виконання обов’язків комуни чи ланстингу відповідно до 
спеціального законодавства та для здійснення своєї іншої діяль-
ності.

[...]
Обов’язки ради

Стаття 9
Рада займається вирішенням питань принципового характеру 

або які мають велике значення для комуни чи ланстингу, зокрема:
1. цілі та напрями діяльності;
2. бюджет, опо датку вання та інші важливі фінансові 

питання;
3. організація та порядок діяльності комітетів;
4. вибори членів та заступників членів комітету та редак-

ційного комітету;
5. вибори аудиторів та їхніх заступників;
6. основа фінансової вигоди для обраних представників;
7. щорічний звіт та звільнення від відповідальності;
8. референдум у комуні чи ланстингу.
Рада також може ухвалювати рішення з інших питань, виз-

на чених у цьому Законі чи інших актах.
[...]
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Обов’язки комітету

Стаття 13
Комітети займаються вирішенням питань управління та 

питань, якими вони повинні займатися згідно із законодав-
ством або статутним документом.

Комітети також вирішують питання, передані їм радою.

Стаття 14
Комітети займаються підготовкою питань, що виносяться на 

розгляд ради та несуть відповідальність за виконання рішень 
ради.

[...]

Муніципальні підприємства

Стаття 16
Комуни та ланстинги можуть, через рішення ради, передати 

відання певним питанням місцевого врядування, для вирішення 
якого не встановлено спеціальної про цедури, компанії з обме-
женою відповідальністю, торговому партнерству, об’єднаній 
асоціації, некомерційній асоціації, фонду або фізичній особі.

Однак відповідно до статті 6 Розділу 11 Конституції у 
випадку, якщо для вирішення питання необхідно виконання 
владних повноважень, воно може передаватися лише якщо це 
передбачено законодавством.

Положення стосовно права на доступ до документів пев-
них муніципальних підприємств викладені у статті 9 Розділі 9 
Закону про секретність 1980 р.

Стаття 17
Якщо комуна або ланстинг відповідно до статті 16 пере-

дає відання питанням місцевого врядування компанії з обме-
женою відповідальністю, в якій всі акції належать комуні або 
ланстингу, рада:

1. визначає мету діяльності;
2. призначає всіх членів ради директорів;
3. гарантує раді можливість заявляти свою позицію перед 

ухваленням рішень, що стосуються такої діяльності.
Асамблея також призначає принаймні одного члена 
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ревізійної комісії у компанії з обмеженою відповідальністю, в 
якій комуна чи ланстинг прямо чи непрямо володіють всіма 
акціями.

Положення частини 1 статті застосовуються також у 
випадку, якщо комуна або ланстинг самостійно створюють фонд 
для вирішення питання місцевого врядування. Рада також при-
значає принаймні одного аудитора для такого фонду.

Рада призначає членом ревізійної комісії у компанії з обме-
женою відповідальністю або аудитором фонду одного із раніше 
призначених аудиторів та заступників аудиторів, які відповідно 
до статті 1 Розділу 9 перевірятимуть діяльність виконавчого 
комітету та інших комітетів. 

Стаття 18
Перед тим, як передавати відання питанням місцевого вря-

дування компанії або асоціації, в якій комуна чи ланстинг при-
ймає рішення разом з іншими, рада повинна гарантувати, що 
юридична особа зв’язана умовами, визначеними у статті 17 
наскільки це прийнятно, враховуючи відповідні активи, харак-
тер діяльності та загальні умови.

Це саме стосується випадків, коли комуна чи ланстинг 
об’єднується з іншим для створення фонду для вирішення 
питань місцевого врядування.

Що стосується юридичних осіб, про які йдеться у частині 
один і два, і не підпадають під статтю 9 Розділу 1 Закону про 
секретність 1980 р., рада повинна докладати зусиль, щоб гаран-
тувати право широкої громадськості перевіряти документи 
підприємства відповідно до умов доступу громадськості до 
документів згідно з Розділом 2 Закону про свободу преси та 
Законом про секретність. 

[...]

Союзи

Стаття 20
Комуни та ланстинги можуть утворювати союзи та переда-

вати таким союзам відання певними питаннями місцевого вря-
дування.

[...]
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РОЗДІЛ 4. ОБРАНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Визначення

Стаття 1
Поняття «обрані представники» у цьому Законі означає чле-

нів рад, комітетів та редакційних комітетів ради та їхніх заступ-
ників, а також аудиторів та заступників аудиторів.

Поняття «обрані представники» також означає членів та 
заступників ради із прийняття рішень, виконавчого комітету 
союзу або іншого комітету, редакційних комітетів рад із прий-
няття рішень, аудиторів та заступників аудиторів союзу.

Право голосу
Стаття 2

Будь-яка особа, зареєстрована як резидент комуни, віком 18 
років на день виборів, має право голосувати на виборах членів 
ради комуни та їх заступників, і:

1. є громадянином Швеції або іншої держави – члена 
Європейського Союзу (громадянин ЄС);

2. громадянином Ісландії чи Норвегії, або
3. іноземцем, який зареєстрований як резидент Швеції 

впродовж трьох років поспіль до дня виборів. 
[...]

РОЗДІЛ 5. РАДИ
[...]

Ініціювання розгляду питань

Стаття 23
Розгляд питання у раді може ініціювати:
1. комітет;
2. член [ради] шляхом подання пропозиції;
3. аудитори або їх заступники під час виконання ними 

повноважень, якщо питання стосується управління, у 
зв’язку з виконанням їхніх аудиторських повноважень 
або безпосередньо стосується аудиту;

4. редакційний комітет ради, якщо рада дала на це свою згоду;
5. особа, зареєстрована як резидент комуни або комуни в 
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межах ланстингу, якщо так встановила рада (пропозиція 
громадянина), або 

6. рада директорів підприємства, про яке йдеться у статтях 
17 та 18 Розділу 3, якщо це передбачено радою у певних 
випадках.

Питання про проведення референдуму з певного приводу 
може порушуватися в раді не менш ніж 5% членів комуни або 
ланстингу, які мають право голосу, як визначено у Законі про 
муніципальні референдуми 1994 р. Ініціатива подається у пись-
мовій формі, у ній зазначається питання, а також особисті під-
писи, імена та адреси ініціаторів.

[...]

Підготовка до розгляду

Стаття 26
Підготовкою до розгляду питання у раді займається комітет, 

сфери діяльності якого стосується питання, або редакційний 
комітет ради.

Стаття 27
Якщо підготовкою до розгляду питання займається редак-

ційний комітет, він завжди повинен проводити консультації з 
комітетом, сфери діяльності якого стосується питання.

Стаття 28
Виконавчий комітет завжди проводить консультації, якщо 

питанням займався інший комітет або редакційний комітет ради.
Виконавчий комітет висуває свою пропозицію для вирі-

шення питання, якщо це не зробив інший комітет або редак-
ційний комітет ради.

Стаття 29
Рада може проводити вибори без попередньої підготовки.
Підготовка не потрібна також для вирішення питання про 

відставку обраного представника.

Стаття 30
У рік, коли проводяться вибори у країні, нова рада може 

вирішити змінити строк повноважень комітету або кількість 
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членів комітету чи їх заступників без попередньої підго-
товки.

Стаття 31
Рада може обговорювати аудиторський звіт без попередньої 

підготовки. Однак рада повинна отримати пояснення стосовно 
зауважень, викладених в аудиторському звіті.

Стаття 32
Нагальні питання можуть вирішуватися без підготовки, 

якщо всі присутні члени надали на це свою згоду.

Стаття 33
Ініціатива або пропозиція громадянина повинна розгляда-

тися таким чином, щоб дозволити раді ухвалити рішення впро-
довж року з дати, коли ініціативу або пропозицію громадянина 
було подано.

Якщо розгляд питання не може завершитися впродовж зазна-
ченого періоду, цей факт повинен бути доведений до відома ради 
впродовж цього періоду разом із результатами розгляду.

[...]

Публічність та про цедура проведення засідань

Стаття 38
Засідання ради є відкритими. 
Рада, однак, може прийняти рішення, що розгляд певного 

питання буде закритим. Заступники можуть бути присутніми 
на таких засіданнях, навіть якщо вони не виконують своїх 
обов’язків.

[...]

РОЗДІЛ 6. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТА ІНШІ КОМІТЕТИ

Обов’язки виконавчого комітету

Стаття 1
Виконавчий комітет керує та координує управління спра-

вами комуни чи ланстингу, а також наглядає за діяльністю 
інших комітетів. 
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Виконавчий комітет також наглядає за діяльністю, пов’я-
заною з місцевим врядуванням підприємств, про які йдеться 
у статтях 17 та 18 Розділу 3, а також союзів, в яких комуни чи 
ланстинги є членами.

Стаття 2
Виконавчий комітет уважно стежить за питаннями, які 

впливають на розвиток та фінансовий стан комун та ланстингів.
Виконавчий комітет також висуватиме пропозиції, необхідні 

для ради, інших комітетів та інших органів влади.

Стаття 3
Виконавчий комітет може звертатися до інших комітетів, 

редакційних комітетів та працівників комуни чи ланстингу за 
звітами та інформацією, що необхідні для виконання виконав-
чим комітетом своїх обов’язків.

Стаття 4
Безпосередні обов’язки виконавчого комітету:
1. здійснювати підготовку та повідомляти про розгляд 

питань радою за винятком випадків, передбачених у стат-
тях 29 – 32 Розділу 5;

2. здійснювати фінансове управління;
3. виконувати рішення ради;
4. загалом виконувати завдання, покладені на нього радою,

Стаття 5
Рада може прийняти рішення про те, що замість виконавчого 

комітету інший комітет повністю або частково здійснюватиме 
управління і виконавчі повноваження щодо власності та вико-
нуватиме рішення ради. Рада також може прийняти рішення 
про те, що інший комітет повністю або частково нестиме відпо-
відальність за фінансове управління.

Стаття 6
Виконавчий комітет прямо або через уповноважену особу 

може представляти комуну або ланстинг під час усіх судо-
вих розглядів та інших справ, крім випадків, коли це завдання 
покладено на інший орган відповідно до закону, іншого норма-
тивно-правового документа або резолюції ради.
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Це стосується також випадків, коли особа звернулася за 
оцінкою законності рішення ради, якщо рада вирішила не пору-
шувати справу з цього приводу.

Відповідальність комітетів за діяльність

Стаття 7
Комітети, кожен у своїй сфері, гарантують, що здійсню-

ють діяльність у відповідності до цілей та настанов, ухвалених 
радою та норм, які регулюють таку діяльність.

Вони також гарантують, що внутрішньої перевірки достат-
ньо і що діяльність здійснюється на належному рівні.

Це правило стосується також випадків, коли відання питан-
ням місцевого врядування передається іншій особі відповідно 
до статті 16 Розділу 3.

Стаття 8
Комітети сприяють проведенню консультацій з користува-

чами їхніх послуг.
[...]

РОЗДІЛ 8. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Мета фінансового управління

Стаття 1
Комуни та ланстинги здійснюють належне фінансове управ-

ління своєї діяльності та діяльності, що здійснюється за допо-
могою інших юридичних осіб.

Управління коштами

Стаття 2
Комуни та ланстинги здійснюють управління своїми 

коштами таким чином, щоб задовольнити вимоги із отримання 
хороших доходів та належного забезпечення.

Стаття 3
Рада ухвалить більш детальні правила стосовно управління 

коштами.
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Стаття 3(а)
Рада видає спеціальні норми для управління коштами, виді-

леними на виконання пенсійних зобов’язань. 

Стаття 3(b)
Комуни та ланстинги можуть стягувати оплату за надання 

комунальних та інших послуг.
Оплата, крім окремо визначених випадків, не може стягува-

тися комуною чи ланстингом за комунальні та інші послуги, які 
вони зобов’язані надавати.

Стаття 3(c)
Комуна чи ланстинг не можуть стягувати плату, що переви-

щує вартість комунальних та інших послуг, що надаються кому-
ною чи ланстингом (собівартість).

Бюджет

Стаття 4
Кожного року комуни та ланстинги складають бюджет на 

наступний календарний рік (фінансовий рік).
Бюджет спільного комітету складає комуна або ланстинг, 

який призначив комітет. Такий бюджет складається після про-
ведення консультацій з іншими комунами та ланстингами.

Бюджет складається таким чином, щоб доходи перевищу-
вали видатки.

Стаття 5
У бюджеті відображається план діяльності та фінансового 

управління впродовж фінансового року.
У плані зазначається розмір податків та розподіл коштів. У 

ньому також відображається фінансування витрат та фінансо-
вий стан, очікуваний на кінець фінансового року.

Якщо витрати за певний фінансовий рік перевищують 
доходи, дефіцит повинен бути врахований, а відображений у 
балансі чистий капітал відновлений впродовж наступних двох 
років. Рішення про таке корегування відображається у бюджеті 
не пізніше ніж на другий рік після року, коли виник такий дефі-
цит. У виняткових випадках рада може ухвалити рішення не 
проводити корегування.
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Бюджет також містить план економічного розвитку на три-
річний період. Фінансовим роком завжди встановлюється пер-
ший рік такого періоду.

Бюджетний процес

Стаття 6
Проект бюджету розробляється виконавчим комітетом до 

кінця жовтня.
Якщо є особливі причини, бюджет може розроблятися у лис-

топаді. У цьому випадку виконавчий комітет повинен подати до 
кінця жовтня пропозиції про податкові ставки місцевих подат-
ків комуни чи ланстингу для врахування під час попередньої 
оцінки податку на дохід наступного року.

Стаття 7
Виконавчий комітет призначає дату, до якої інші комітети 

повинні подати свої бюджетні пропозиції виконавчому комітету.

Стаття 8
Бюджет приймається радою до кінця листопада.
У рік, коли у країні проводяться вибори до ради, бюджет 

приймається новообраною радою.

Стаття 9
Якщо через певні причини бюджет не може бути прийня-

тий до кінця листопада, рада тим не менш встановлює податкові 
ставки, а також, за необхідності, ставки зборів за поховання від-
повідно до Розділу 9 Закону про поховання 1990 р. на цей період.

У цьому випадку бюджет приймається до кінця грудня. Рада 
може змінити податкову ставку, якщо є підстави для цього.

Стаття 10
Проект бюджету, підготовлений виконавчим комітетом, 

повинен бути у відкритому доступі для широкої громадськості 
з моменту оголошення засідання ради, на якому буде прийня-
тий бюджет.

Місце, де можна ознайомитися з проектом бюджету, пови-
нно зазначатися в оголошенні.
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Стаття 11
Закон про спеціальні положення щодо опо датку вання комун 

та інших громад 1965 р. містить норми стосовно обов’язку вико-
навчого комітету повідомляти певні органи влади про подат-
кові ставки та ставки зборів на поховання.

[...]

РОЗДІЛ 9. АУДИТ

Вибори аудиторів та заступників аудиторів

Стаття 1
У рік, коли у країні проводяться вибори до ради, новообрана 

рада обирає аудиторів та заступників аудиторів для наглядом 
за діяльністю впродовж наступних чотирьох років.

Стаття 2
Для проведення повного аудиту всієї діяльності обираються 

щонайменше три аудитори та така сама кількість заступників 
аудиторів.

Для проведення спеціального аудиту для нагляду за діяль-
ністю певного комітету чи комітетів обираються щонайменше 
три аудитори і така сама кількість заступників на кожний комі-
тет чи групу комітетів.

Аудит діяльності спільного комітету проводиться аудито-
рами кожної комуни чи ланстингу, що є учасниками.

[...]

Обов’язки аудиторів

Стаття 9
Аудитори щорічно і тією мірою, як визначено відповідно до 

загальновизнаних стандартів аудиту, проводять перевірку всієї 
діяльності, якою займаються згідно зі своїми повноваженнями 
комітети. Подібним чином за допомогою аудиторів або членів 
ревізійної комісії, призначених компаніями відповідно до ста-
тей 17 та 18 Розділу 3 вони проводять перевірку діяльності, що 
здійснюють компанії.

Аудитори перевіряють, чи проводилася належним чином 
та відповідно до вимог у фінансовому плані діяльність, чи є 
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точною та правильною звітність, а також чи була проведена на 
належному рівні внутрішня перевірка.

Якщо під час перевірки аудитори знайшли підстави підозрю-
вати, що було вчинено правопорушення стосовно права влас-
ності або залишилося без уваги рішення адміністративного суду, 
вони повинні про це повідомити відповідний комітет. Якщо після 
такого повідом лення комітет терміново не вживає заходів, ауди-
тори повинні повідомити про це раду. Однак це не стосується 
випадку, коли повідом лення стосується підозри у вчиненні пра-
вопорушення, але комітет встановить, що немає такої підозри.

Стаття 10
Аудиторська перевірка не стосується питань, пов’язаних 

із виконанням владних повноважень щодо окремої фізичної 
особи, окрім випадку, коли:

1. врегулювання такого питання завдало фінансових втрат 
комуні чи ланстингу;

2. перевірка стосується виконання комітетами рішень, 
винесених адміністративними судами;

3. перевірка здійснюється із загальних міркувань.
[...]

Аудиторський звіт

Стаття 16
Аудитори щорічно подають раді звіт про результати ауди-

торської діяльності за попередній фінансовий рік.
Експертний звіт включається в аудиторський звіт.
Також до аудиторського звіту додається звіт про перевірку 

відповідно до статті 6 Розділу 11 Закону про шведські компанії 
1975 р., підготовлений для компанії з обмеженою відповідаль-
ністю, про яку йдеться у статтях 17, 18 Розділу 3.

[...]

РОЗДІЛ 10. ПЕРЕВІРКА ЗАКОННОСТІ

Сфера дії

Стаття 1
Будь-який член комуни чи ланстингу має право оскаржити 

рішення комуни чи ланстингу до адміністративного суду.
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Законність рішень спільного комітету може так само бути 
оскаржена будь-яким членом залученої комуни чи ланстингу.

Законність рішень союзу може так само бути оскаржена 
будь-яким членом комуни чи ланстингу, що є учасниками 
союзу, та членами союзів.

Стаття 2
Можуть бути оскаржені такі рішення:
1. рішення ради або органу, що приймає рішення у союзі;
2. рішення комітету чи спільного органу, якщо рішення не 

має суто підготовчого або виконавчого характеру;
3. рішення виконавчого комітету союзу чи іншого комітету 

чи спільного органу у союзі, якщо рішення не має суто 
підготовчого або виконавчого характеру, а також

4. рішення аудиторів, про які йдеться у статті 15 Розділу 9 
[про управління діяльністю аудиторів та дискваліфікацію]. 

[...]

Як подавати скаргу
Стаття 4

Скарга подається у письмовій формі.
У заяві позивач повинен зазначити рішення, яке він оскар-

жує, та обставини, на яких ґрунтується його скарга.

Стаття 5
Скарги подаються в адміністративний суд.
[...]

Підстави для перевірки законності
Стаття 8

Рішення, що було оскаржене у суді, скасовується, якщо:
1. воно було прийнято не у встановленому порядку;
2. рішення стосується питань, що не належать до відання 

комуни чи ланстингу;
3. орган, який ухвалив рішення, перевищив свої повнова-

ження; або
4. рішення суперечить законодавству.
[...]
Рішення, що було оскаржене, не може бути замінене іншим.
[...]
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Б О Л Г А Р І Я

ЗАКОН ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ

(Державний вісник, ДВ № 77/17.09.1991; 
консолідований текст станом на 26.07.2011 року)

(витяги)

Local Self-Government and Local Administration Act
(State Gazette, SG No. 77/17.09.1991; consolidated text of 26.07.2011)

Глава І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1
Цей закон регулює публічні відносини, пов’язані з місцевим 

самоврядуванням та місцевим управлінням.

Стаття 2
(1) (Змінено і доповнено, 65/1995, змінено, ДВ № 69/2003) 

Муніципалітет є основною адміністративно-територіальною 
одиницею, на якій здійснюється місцеве самоврядування.

(2) (Змінено, ДВ № 65/1995, ДВ № 69/2006) Адміні-
стративно-територіальними складовими одиницями муніципа-
літетів є кметства та міські райони. Вони створюються згідно з 
компетенцією, визначеною законодавством.

(3) (Нове, ДВ № 65/1995) Муніципальні ради та голови 
(мери) обираються у муніципалітетах.

(4) (Нове, ДВ № 65/1995, змінено, ДВ № 69/1999, допо-
внено, ДВ № 69/2003) Голови кметств обираються у кметствах.

(5) (Нове, ДВ № 69/2003, доповнено, ДВ № 69/2006) Голови 
міських районів обираються у районах міста Софія та містах, 
поділених на райони.
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Стаття 3
(Змінено, ДВ № 69/2003, скасовано, ДВ № 69/2003)

Стаття 4
(1) (Змінено, ДВ № 69/2003, доповнено, ДВ № 69/2006, змі-

нено, ДВ № 9/2011) Коли сформовано новий муніципалітет, 
вибори членів муніципальної ради та голови (мера) муніципа-
літету мають бути проведені упродовж чотирьох місяців з дати 
оприлюднення Указу Президента Республіки про створення 
відповідного нового муніципалітету.

(2) (Доповнено, ДВ № 69/2003, змінено, ДВ № 69/2006) 
Упродовж семи днів після оприлюднення указу, зазначеного у 
частині 1, губернатор регіону призначає виконуючого обов’язки 
голови (мера) муніципалітету, строк повноважень якого закін-
чується з обранням голови (мера).

Стаття 5
(Скасовано, ДВ № 69/2003)

Стаття 6
(Скасовано, ДВ № 65/1995)

Стаття 7
(Скасовано, ДВ № 69/2003)

Стаття 8
(1) (Змінено, ДВ № 24/1995, ДВ № 65/1995) Муніципалітет 

Софія є адміністративно-територіальною одиницею зі статусом 
регіону. У ньому самоврядування громади поєднується з реалі-
зацією державних політик, спрямованих на розвиток столич-
ного міста.

(2) (Скасовано, ДВ № 65/1995).

Стаття 9
(Змінено, ДВ № 65/1995)
(1) (Змінено, ДВ № 69/2003, змінено, ДВ № 69/2006) 

Муніципалітети можуть створювати добровільні асоціації для 
вирішення спільних проблем і досягнення цілей, що становлять 
спільний інте рес.
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(2) Для захисту спільних інте ресів, а також з метою спри-
яння і розвитку місцевого самоврядування муніципалітети 
можуть створити націо нальну асоціацію та регіо нальні асоці-
ації.

(3) Націо нальна асоціація муніципалітетів має право:
1. діяти як законний представник своїх членів у відносинах 

з державними органами;
2. розробляти пропозиції щодо внесення змін і доповнень 

до законодавства щодо питань місцевого самовряду-
вання;

3. готувати висновки і пропозиції стосовно розділу проекту 
державного бюджету щодо муніципалітетів;

4. встановлювати контакти і відносини з аналогічними 
організаціями в інших країнах, а також ставати членом 
міжнародних асоціацій;

5. (доповнено, ДВ № 69/2003) виконувати інші функції 
згідно із законодавством та своїм Статутом.

(4) Права, зазначені у попередній частині, можуть бути реа-
лізовані лише якщо членами зазначеної асоціації є більше, ніж 
дві третини всіх муніципалітетів.

Глава ІІ
МУНІЦИПАЛІТЕТ

Стаття 10
(Змінено, ДВ № 65/1995, ДВ № 69/1999)
(1) Територія муніципалітету визначається як сукупність 

територій населених пунктів, що входять до його складу.
(2) (Змінено, ДВ № 69/2003) Будь-які спори стосовно 

кордонів між населеними пунктами вирішуються у судовому 
порядку. 

Стаття 11
(Змінено, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 69/2003)

Стаття 12
(Доповнено, ДВ № 69/2003, змінено, ДВ № 69/2006) 
Назвою муніципалітету є назва населеного пункту, який є 

його адміністративним центром, за винятком муніципалітетів, 
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що існували до ухвалення цього Закону, у яких адміністративні 
центри розташовані за межами їхньої території, які є також 
центрами інших муніципалітетів.

Стаття 13
(Змінено, ДВ № 69/2003, ДВ № 69/2006) 
Населення муніципалітету складається з усіх громадян, які 

мають адресу постійного проживання у межах його території.

Стаття 14
Муніципалітет є юридичною особою та має право володіти 

майновими правами і розпоряджатися автономним муніци-
пальним бюджетом.

Стаття 15
(1) (Нове, ДВ № 69/2006) У роботі муніципальної ради, 

голови муніципалітету та голови міського району їм надає 
допомогу муніципальна адміністрація.

(2) (Нове, ДВ № 69/2006) Муніципальна адміністра-
ція складається з директоратів, департаментів та секторів. 
Департаменти і сектори можуть також складатися з незалеж-
них структурних підрозділів, не включених до складу директо-
ратів або департаментів.

(3) (Нове, ДВ № 69/2006) Муніципальна адміністрація у 
кметствах може функціонувати без утворення в її складі струк-
турних підрозділів, зазначених у частині 2. 

(4) (Змінено, ДВ № 65/1995, ДВ № 69/2003, текст колиш-
ньої статті 15, ДВ № 69/2006) Муніципальна рада може ство-
рювати служби муніципальної адміністрації в окремих міських 
районах, кметствах і населених пунктах або їх частинах, а також 
визначати їхні функції.

Стаття 16
Муніципалітети можуть запроваджувати власну символіку 

та почесні звання згідно із законодавством.

Стаття 17
(Змінено і доповнено, ДВ № 65/1995, змінено, ДВ 

№ 69/2003)
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(1) Місцеве самоврядування виражається у праві і реальній 
можливості громадян та їх виборних органів самостійно вирі-
шувати всі питання місцевого значення, щодо вирішення яких 
їм надані законом повноваження у сферах:

1. муніципальної власності, муніципального підприємни-
цтва, муніципальних фінансів, податків і зборів, а також 
муніципального управління;

2. планування і розвитку території муніципалітету та його 
населених пунктів;

3. освіти;
4. охорони здоров’я;
5. культури;
6. громадських робіт і комунальних послуг;
7. соціального забезпечення;
8. захисту довкілля і раціо нального використання природ-

них ресурсів;
9. утримання і збереження культурних, історичних та архі-

тектурних пам’яток;
10. розвитку у галузі спорту, відпочинку і туризму.
(2) Громадяни беруть участь в управлінні муніципалітетами 

через виборні органи або безпосередньо шляхом референдуму 
чи загальних зборів місцевої громади. 

(3) Місцеві референдуми і загальні збори місцевої громади 
скликаються і проводяться згідно з умовами та у порядку, що 
встановлені законодавством.

(4) Витрати на проведення місцевих референдумів і загаль-
них зборів місцевої громади покриваються з муніципального 
бюджету.

(5) (Скасовано, ДВ № 44/2009).

Глава ІІІ
МУНІЦИПАЛЬНА РАДА

(Назву змінено, ДВ № 65/1995, ДВ № 69/1999)

Стаття 18
(1) (Колишня стаття 18, ДВ № 65/1995, змінено, ДВ 

№ 69/2006) Муніципальна рада є органом місцевого самовря-
дування, що обирається населенням муніципалітету згідно з 
умовами та у порядку, визначеними законодавством.
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(2) (Нове, ДВ № 65/1995) Муніципальна рада складається 
з виборних членів муніципальної ради.

(3) (Нове, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 69/1999).

Стаття 19
(Змінено, ДВ № 65/1995)
(1) Кількість членів муніципальної ради визначається таким 

чином:
1. коли муніципалітет має населення до 5 тис. осіб – 11 чле-

нів;
2. (змінено, ДВ № 69/1999) коли муніципалітет має насе-

лення до 10 тис. осіб – 13 членів;
3. (змінено, ДВ № 69/1999) коли муніципалітет має насе-

лення до 20 тис. осіб – 17 членів;
4. (змінено, ДВ № 69/1999) коли муніципалітет має насе-

лення до 30 тис. осіб – 21 член;
5. (змінено, ДВ № 69/1999, ДВ № 9/2011, проголошено 

неконституційним Конституційним Судом Республіки 
Болгарія з огляду на фразу «23 члени» – ДВ № 36/2011) 
коли муніципалітет має населення до 50 тис. осіб –  
23 члени;

6. (нове, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ № 9/2011, прого-
лошено неконституційним Конституційним Судом 
Республіки Болгарія з огляду на фразу «27 членів» – 
ДВ № 36/2011) коли муніципалітет має населення до  
75 тис. осіб – 27 членів;

7. (колишня частина 6, змінено, ДВ № 69/1999, ДВ  
№ 9/2011, проголошено неконституційним Конститу-
ційним Судом Республіки Болгарія з огляду на фразу «29 
членів» – ДВ № 36/2011) коли муніципалітет має насе-
лення до 100 тис. осіб – 29 членів; 

8. (нове, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ № 9/2011, прого-
лошено неконституційним Конституційним Судом 
Республіки Болгарія з огляду на фразу «33 члени» – 
ДВ № 36/2011) коли муніципалітет має населення до 
160 тис. осіб – 33 члени; 

9. (колишня частина 7, змінено, ДВ № 69/1999, ДВ  
№ 9/2011, проголошено неконституційним Конститу-
ційним Судом Республіки Болгарія з огляду на фразу 
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«41 член» – ДВ № 36/2011) коли муніципалітет має насе-
лення понад 160 тис. осіб – 41 член; 

10. (колишня частина 8, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ  
№ 9/2011, проголошено неконституційним Конститу-
ційним Судом Республіки Болгарія з огляду на фразу 
«49 членів» – ДВ № 36/2011) у муніципалітеті Софія – 
49 членів. 

(2) (Скасовано, ДВ № 69/1999).
(3) (Змінено, ДВ № 69/1999) Класифікація муніципаліте-

тів за категоріями, зазначеними у частині 1 вище, ґрунтується 
на відповідній кількості їхнього населення, як зазначено у реє-
страх населення, які веде відповідна муніципальна адміністра-
ція.

Стаття 20
(Змінено, ДВ № 65/1995, колишня частина 1, ДВ № 69/1999, 

змінено, ДВ № 69/2003) Муніципальна рада розробляє полі-
тику зростання і розвитку муніципалітету у поєднанні з видами 
діяльності, зазначеними у статті 17, а також у поєднанні з 
іншими видами діяльності, передбаченими законом.

Стаття 21
(Змінено, ДВ № 65/1995)
(1) Муніципальна рада:
1. створює постійний та спеціальний комітети, а також 

обирає їхніх членів;
2. (змінено, ДВ № 69/2003, доповнено, ДВ № 69/2006) 

затверджує загальну кількість і структуру муніципаль-
ної адміністрації відповідного муніципалітету, міського 
району та кметства за пропозицією голови муніципалі-
тету;

3. обирає і звільняє свого Голову;
4. (доповнено, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ № 69/2003, ска-

совано, ДВ № 69/2006);
5. (доповнено, ДВ № 69/2003) визначає суму винагороди 

головам у межах чинних положень та витрат на заро-
бітну плату з муніципального бюджету за пропозицією 
голови муніципалітету;

6. (доповнено, ДВ № 69/2003) приймає та вносить зміни 
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до бюджету муніципалітету, здійснює контроль за його 
виконанням та затверджує відповідний звіт;

7. (змінено, ДВ № 119/2002) встановлює розмір місцевих 
зборів;

8. (змінено, ДВ № 69/1999, ДВ № 69/2003) приймає 
рішення щодо придбання, управління і розпорядження 
муніципальним майном, а також визначає повнова-
ження свого голови, голів міських районів та інших 
голів;

9. (змінено, ДВ № 69/2003, ДВ № 69/2006) ухвалює 
рішення щодо формування, реорганізації та припинення 
дії комерційних компаній з муніципальною участю, а 
також обирає представників муніципалітету до їхніх 
органів;

10. (змінено, ДВ 34/2005) приймає рішення щодо укла-
дення договорів на отримання банківських кредитів, 
надання безготівкових кредитів, а також рішення щодо 
взяття на себе муніципального боргового зобов’язання 
через укладення договорів позики або випуск муніци-
пальних цінних паперів та видачу муніципальних гаран-
тій згідно з умовами й у порядку, що встановлені стату-
том; 

11. (змінено, ДВ № 1/2001) приймає рішення стосовно 
розробки і схвалення планів територіального розвитку, 
а також будь-яких змін до них для муніципалітету або 
його частин згідно з умовами та в порядку Закону про 
територіальний розвиток;

12. (доповнено, ДВ № 61/2007) ухвалює стратегії, плани та 
програми муніципального розвитку, які відображають 
також європейські політики розвитку місцевих громад;

13. визначає такі вимоги щодо регулювання діяльності 
фізичних та юридичних осіб у межах кордонів відповід-
ного муніципалітету, які випливають із довкільних, істо-
ричних, соціальних та інших особливостей відповідних 
населених пунктів, а також що обумовлені існуючою 
технічною й соціальною інфраструктурою;

14. приймає рішення про створення і припинення діяль-
ності муніципальних фондів, а також про управління 
подарованим майном;
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15. (змінено, ДВ № 69/2003) приймає рішення про участь 
відповідного муніципалітету в асоціаціях органів місце-
вої влади у цій країні та за кордоном, а також в інших 
неприбуткових об’єднаннях та призначає представників 
муніципалітету;

16. створює міські райони та кметства згідно з умовами та в 
порядку, що передбачені законодавством; 

17. вносить пропозиції стосовно змін в адміністративно-
територіальному поділі, наприклад, таких, що вплива-
ють на територію та кордони відповідного муніципалі-
тету;

18. ухвалює рішення про надання назв чи перейменування 
вулиць, площ, парків, інженерно-технічних споруд, 
районів, зон відпочинку тощо місцевого значення;

19. (змінено, ДВ № 69/1999) розглядає та приймає рішення 
про консультування голів міських районів та кметств у 
межах своїх повноважень;

20. ухвалює рішення щодо проведення референдумів та 
загальних зборів з питань, що належать до її повноважень;

21. затверджує герб та печатку відповідного муніципалі-
тету;

22. надає почесне громадянство болгарським та іноземним 
громадянам;

23. (нове, ДВ № 69/2006, доповнено, ДВ № 15/2010) вирі-
шує інші питання місцевого значення, що не належать 
до виключної компетенції інших органів, включаючи 
питання стосовно оголошення певного визначеного дня 
святковим і неробочим днем у відповідному муніципа-
літеті, міському районі, кметстві, великому чи малому 
місті або селищі, за пропозицією голови відповідного 
муніципалітету після координації з губернатором регі-
ону;

24. (нове, ДВ № 69/2006) здійснює поточний і перспектив-
ний контроль за виконанням ухвалених нею актів.

(2) (Змінено, ДВ № 69/2003, ДВ № 69/2006) На виконання 
своїх повноважень згідно з частиною 1 муніципальна рада ухва-
лює розпорядження, інструкції, рішення, заяви та звернення.

(3) (Змінено, ДВ № 69/1999, ДВ № 69/2003) Муніципальна 
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рада ухвалює регламент для ради, її комітетів та взаємодії з 
муніципальною адміністрацією.

Стаття 21a
(Нове, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 69/1999, нове, ДВ 

№ 69/2003)
(1) Муніципальна рада може обирати громадського посеред-

ника. 
(2) Громадський посередник сприяє дотриманню прав і 

законних інте ресів громадян в органах місцевого самовряду-
вання та місцевого управління.

(3) Організація та діяльність громадського посередника 
регулюється регламентом, ухваленим муніципальною радою.

(4) Громадський посередник обирається і усувається від 
виконання обов’язків в результаті голосування більшістю у дві 
третини від загальної кількості членів муніципальної ради.

[…]

Стаття 25
(Змінено, ДВ № 65/1995)
Голова ради:
1. скликає засідання ради;
2. керує підготовкою до засідань;
3. головує на засіданнях;
4. координує роботу постійних комітетів;
5. надає допомогу членам ради у їхній діяльності;
6. представляє раду за її межами.
[…]

Стаття 29a
(Нове, ДВ № 65/1995)
(1) (Колишній текст статті 29a, ДВ № 69/2003) Муні ци-

пальна рада не має штатного персоналу. Її діяльність забезпечу-
ється завдяки кадровій підтримці муніципальної адміністрації.

(2) (Нове, ДВ № 69/2003) До структури муніципальної 
адміністрації входить окремий структурний підрозділ для 
надання підтримки у роботі муніципальної ради. Штат цього 
структурного підрозділу призначається і звільняється головою 
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(мером) муніципалітету за пропозицією Голови муніципальної 
ради.

Глава ІV
МУНІЦИПАЛЬНИЙ РАДНИК

Стаття 30
(1) (Змінено, ДВ № 69/1999) Повноваження муніципаль-

ного радника виникають у день прийняття ним присяги при 
вступі на посаду згідно з частиною 1 статті 32.

(2) (Нове, ДВ № 69/1999, скасовано, ДВ № 69/2006). 
(3) (Колишня частина 2, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ  

№ 30/2006, скасовано, ДВ № 69/2006). 
(4) (Колишня частина 3, ДВ № 69/1999) Повноваження 

муніципального радника припиняються достроково у разі:
1. його недієздатності;
2. (доповнено, ДВ № 85/2000) коли муніципального рад-

ника засуджено до позбавлення волі за скоєння умис-
ного правопорушення загального характеру, та відпо-
відне рішення набрало чинності;

3. (змінено, ДВ № 65/1995, ДВ № 69/2006) подання заяви 
про відставку, поданої до ради;

4. (змінено, ДВ № 65/1995, змінено і доповнено, ДВ  
№ 69/1999, змінено, ДВ № 69/2003) його обрання чле-
ном парламенту, міністром, губернатором регіону або 
головою (мером) або призначення заступником міністра, 
заступником губернатора регіону, заступником голови 
(мера) або співробітником муніципальної адміністрації;

5.  (змінено, ДВ № 65/1995, ДВ № 85/2000, ДВ № 69/2003, 
ДВ № 69/2006) його/її відсутності на трьох поспіль 
або загалом п’яти засіданнях ради впродовж року без 
повідом лення у письмовій формі Голови муніципальної 
ради про його/її неможливість взяти участь у засіданні 
ради з поважних причин – професійні обов’язки, відсут-
ність у країні, хвороба тощо;

6. (змінено, ДВ № 69/2006, ДВ № 32/2011, набирає чин-
ності 19.04.2011) тривалої фізичної неспроможності 
виконувати свої функції упродовж більше, ніж шести 
місяців;
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7. (нове, ДВ № 154/1998, змінено, ДВ № 69/2006) 
набрання чинності адміністративно-територіальними 
змінами, що призвело до зміни його/її постійної адреси 
за межами території відповідного муніципалітету;

8. (нове, ДВ № 154/1998) набрання чинності адміністра-
тивно-територіальними змінами, що призвело до лікві-
дації відповідного муніципалітету;

9. (нове, ДВ № 69/2006, доповнено, ДВ № 63/2007) його/
її обрання чи призначення членом керівного, дорадчого 
або контрольного органу, ради директорів, ревізором, 
менеджером, керуючим справами, комерційним аген-
том, довірчим власником у про цедурі банкрутства чи 
ліквідатором комерційних компаній з муніципальною 
участю або керівником муніципальної компанії згідно із 
Законом про муніципальну власність, а також коли він/
вона обіймає посаду муніципального радника або анало-
гічну до неї посаду в іншій державі – члені ЄС;

10. (нове, ДВ № 69/2006) невиконання зобов’язання згідно 
з частиною 6 статті 34; 

11. (нове, ДВ № 42/2009) набрання чинності будь-яким 
актом, що засвідчує конфлікт інте ресів відповідно до 
Закону про запобігання і встановлення конфлікту інте-
ресів;

12. (нове, ДВ № 9/2011) засвідчення дискваліфікації;
13. (нове, ДВ № 32/2011, набирає чинності 19.04.2011) 

смерті.
(5) (Змінено, ДВ № 65/1995, колишня частина 4, змінено, 

ДВ № 69/1999, змінено, ДВ № 30/2006, ДВ № 69/2006, допо-
внено, ДВ № 32/2011, набирає чинності 19.04.2011) Обставини, 
зазначені у частині 4, засвідчуються документами, виданими 
компетентними органами, що надсилаються до муніципальної 
виборчої комісії упродовж трьох днів з дати їх видачі. У випад-
ках, зазначених у частині 4, упродовж трьох днів після подання 
заяви про відставку Голова муніципальної ради передає її до 
муніципальної виборчої комісії.

(6) (Нове, ДВ № 65/1995, змінено, ДВ № 154/1998, колишня 
частина 5, ДВ № 69/1999, ДВ № 69/2006, ДВ № 9/2011, ДВ 
№ 32/2011, набирає чинності 19.04.2011) Упродовж трьох 
днів після отримання документів, що засвідчують обставини, 
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зазначені у пп. 3, 5, 6 та 10 частини 4, муніципальна виборча 
комісія повідомляє про це муніципального радника, який може 
подати комісії протест у письмовій формі впродовж трьох днів 
після такого повідом лення. Впродовж трьох днів після закін-
чення строку, відведеного на подання протесту, муніципальна 
виборча комісія ухвалює рішення. Коли встановлено, що обста-
вини для припинення повноважень існують, муніципальна 
виборча комісія припиняє повноваження муніципального рад-
ника і оголошує наступного кандидата у списку обраним муні-
ципальним радником.

(7) (Нове, ДВ № 32/2011, набирає чинності 19.04.2011) 
Упродовж трьох днів після отримання документів, що засвідчу-
ють обставини, зазначені у пп. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 та 13 частини 
4, муніципальна виборча комісія оголошує наступного канди-
дата у списку обраним муніципальним радником.

(8) (Нове, ДВ № 32/2011, набирає чинності 19.04.2011) 
Рішення і відводи муніципальної виборчої комісії згідно з час-
тиною 6, а також відводи згідно з частиною 7, можуть бути 
оскаржені у відповідному адміністративному суді зацікав-
леними особами або центральними керівними органами пар-
тій, що мають відповідну компетенцію за своїми статутами, та 
керівними органами коаліцій партій, що мають належну ком-
петенцію відповідно до рішення щодо формування коаліцій, 
представленими у муніципальній раді, або будь-якою належ-
ним чином уповноваженою ними особою, відповідно до про-
цедури, встановленої у статті 267 Виборчого кодексу. Копія 
рішення муніципальної виборчої комісії надсилається Голові 
муніципальної ради впродовж трьох днів після набрання ним 
чинності.

(9) (Нове, ДВ № 69/2006, колишня частина 7, змінено і 
доповнено, ДВ № 32/2011, набирає чинності 19.04.2011) До 
початку першого засідання муніципальної ради, яке має бути 
проведено впродовж одного місяця після набрання чинності 
рішенням муніципальної виборчої комісії згідно з частиною 6, 
відповідно після оголошення рішення, зазначеного у частині 7,  
новообраний муніципальний радник приймає присягу при 
вступі на посаду згідно з частиною 1 статті 32.

(10) (Нове, ДВ № 69/2006, колишня частина 8, змінено, 
ДВ № 32/2011, набирає чинності 19.04.2011) Якщо Голова 
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муніципальної ради не зможе скликати засідання ради впро-
довж строку, встановленого згідно з частиною 9, або засідання 
не проведено, воно має бути скликано Губернатором регіону 
впродовж семи днів після закінчення строку, встановленого 
згідно з частиною 9. У разі відсутності кворуму для прове-
дення засідання, новообраний радник приносить присягу при 
вступі на посаду Губернатору регіону у присутності представ-
ника муніципальної виборчої комісії, муніципальних радників 
та громадян.

[…]

Стаття 33
(1) (Колишній текст статті 33, змінено, ДВ № 65/1995) 

Муніципальний радник має право:
1. бути обраним до постійних та тимчасових комітетів ради;
2. вносити пропозиції щодо питань у межах компетенції 

ради для включення до порядку денного засідань муні-
ципальної ради, а також вносити на розгляд проекти 
рішень;

3. брати участь в обговоренні і вирішенні всіх питань, що 
належать до компетенції ради;

4. (зі змінами, ДВ № 65/1995) направляти запити голові. 
На запит дається усна чи письмова відповідь на наступ-
ному засіданні, якщо рада не вирішила інакше;

5. (скасовано, ДВ 65/1995).
(2) (Нове, ДВ № 65/1995, змінено, 45/2002) Державні 

органи, комерційні та громадські організації співпрацюють з 
муніципальним радником та надають йому таку інформацію і 
документацію, що є необхідними у зв’язку з його діяльністю як 
радника, за винятком тих, що є інформацією обмеженого поши-
рення, яка становить державну чи службову таємницю.

Стаття 34
(1) (Нове, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ № 69/2003, ДВ  

№ 14/2009) Муніципальні радники отримують винагороду за 
виконання своїх обов’язків. Сума зазначеної винагороди визна-
чається рішенням муніципальної ради, ухваленим більшістю 
або більше, ніж половиною від загальної кількості членів ради.

(2) (Колишня частина 1, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ  
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№ 69/2003, змінено, ДВ № 69/2006, набирає чинності 1.01.2008, 
ДВ № 14/2009) Загальна сума винагороди муніципальних рад-
ників на місяць не може перевищувати 60% від середньої нарахо-
ваної заробітної плати у відповідній муніципальній адміністра-
ції за останній місяць попереднього кварталу. У муніципалітеті 
Софія, а також у містах, поділених на райони, вона не може 
перевищувати 70% від зазначеної нарахованої заробітної плати.

(3) (Доповнено, ДВ № 65/1995, колишня частина 2, змінено, 
ДВ № 69/1999, ДВ № 69/2003, ДВ № 14/2009) Муніципальним 
радникам надається неоплачувана відпустка на час, необхідний 
для виконання їхніх обов’язків, який зараховується до стажу 
служби. Період, упродовж якого муніципальний радник обі-
ймає посаду Голови муніципальної ради, зараховується до 
стажу служби.

(4) (Колишня частина 3, ДВ № 69/1999) Подорожні та інші 
витрати, які несе муніципальний радник у зв’язку з його робо-
тою для ради, покриваються з муніципального бюджету.

(5) (Нове, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ № 69/2003, ДВ  
№ 69/2006, доповнено, ДВ № 63/2007) Муніципальний рад-
ник не має права бути членом керівного, дорадчого або контр-
ольного органу, ради директорів, ревізором, менеджером, керу-
ючим справами, комерційним агентом, довірчим власником у 
про цедурі банкрутства чи ліквідатором комерційних компаній 
з муніципальною участю або керівником муніципальної ком-
панії згідно із Законом про муніципальну власність, а також 
обіймати посаду муніципального радника або аналогічну до неї 
посаду в іншій державі – члені ЄС.

(6) (Нове, ДВ № 69/2006) Упродовж місяця після оголо-
шення результатів виборів особа, яка, після її обрання муні-
ципальним радником, обіймає будь-яку з посад, зазначених у 
частині 5, подає заяву про звільнення з відповідної займаної 
посади та повідомляє про це у письмовій формі Голову муніци-
пальної ради та муніципальну виборчу комісію.

(7) (Нове, ДВ № 42/2009) Муніципальний радник може 
представляти державу у керівних чи дорадчих органах будь-
яких комерційних корпорацій, у капіталі яких держава має 
певний відсоток, або у будь-яких інших юридичних особах, 
створених згідно із законодавством, за що він не отримує вина-
городу.
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Стаття 35
(Змінено, ДВ № 65/1995, ДВ № 69/1999)
Працевлаштування муніципального радника не припиня-

ється на строк дії його мандату у випадках, передбачених у 
пп. 2, 3 та 4 статті 328 (1) Кодексу законів про працю.

Стаття 36
(1) (Колишня стаття 36, ДВ № 69/2003) Муніципальний 

радник:
1. (змінено, ДВ № 69/2006) відвідує засідання муніципаль-

ної ради та постійних комітетів, до яких його обрано, а 
також бере участь у вирішенні питань, що розглядаються;

2. підтримує контакти з виборцями та інформує їх про 
діяльність і рішення муніципальної ради.

(2) (Нове, ДВ № 69/2003, змінено, ДВ № 69/2006) У випад-
ках невиконання зобов’язань згідно з пунктом 1 частини 1, 
сума, визначена у регламенті згідно з частиною 3 статті 21, 
вираховується з суми винагороди муніципального радника.

Стаття 37
(Змінено ДВ № 85/2000, доповнено, ДВ № 69/2003)
Муніципальний радник не бере участі у прийнятті рішень, 

що стосуються його майнових інте ресів або інте ресів другого з 
подружжя та родичів ближчого чи подальших ступенів спорід-
нення до четвертого ступеня споріднення, або родичів ближ-
чого ступеня споріднення – до другого ступеня включно. 

Стаття 37a
(Нове, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 69/1999, нове, 

ДВ 9/2011, проголошено неконституційним Конституційним 
Судом Республіки Болгарія – ДВ № 36/2011) 

(1) При виході чи виключенні його з групи муніципаль-
ний радник втрачає відповідне місце у комітетах як представ-
ник відповідної групи та інші виборні пости у муніципальній  
раді.

(2) Будь-який муніципальний радник, який вийшов або 
якого було виключено з групи, стає незалежним муніципаль-
ним радником та може стати членом іншої групи.
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Стаття 37b
(Нове, ДВ № 9/2011, проголошено неконституційним 

Конституційним Судом Республіки Болгарія – ДВ № 36/2011) 
Незалежні муніципальні радники не можуть ані сформовувати 
нові групи, ані об’єднувати чи розділяти існуючі групи.

Стаття 37c
(Нове, ДВ № 65/1995, колишня стаття 37b, ДВ № 9/2011)
Згідно з рішенням загальних зборів місцевого населення, 

можуть обиратися радники голів у кметствах згідно з умовами 
та в порядку, що передбачені регламентом, ухваленим на вико-
нання статті 21(3). Такі радники надають допомогу голові у 
виконанні ним своїх функцій згідно зі статтею 46.

Глава V
ГОЛОВИ (МЕРИ) ТА МУНІЦИПАЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Стаття 38
(1) (Змінено, ДВ № 65/1995, доповнено, ДВ № 69/2006) 

Голова (мер) є органом виконавчої влади у муніципалітеті. 
Органами виконавчої влади у міському районі та кметстві є 
голова міського району та голова кметства відповідно.

(2) (Нове, ДВ № 65/1995, змінено, ДВ № 69/1999, допо-
внено, ДВ № 69/2006, доповнено, ДВ № 63/2007, змінено, ДВ 
№ 9/2011) Голова (мер) муніципалітету та голови кметств 
обираються безпосередньо громадою на чотирирічний термін 
згідно з умовами та в порядку, що встановлені законодавством.

(3) (Нове, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ № 69/2003, скасо-
вано, ДВ № 69/2006). 

(4) (Колишня частина 2, ДВ № 65/1995, колишній пункт 3, 
змінено, ДВ № 69/1999, доповнено, ДВ № 69/2003, змінено, 
ДВ № 69/2006) Повноваження голів (мерів) муніципаліте-
тів, міських районів та кметств набирають чинності з дня при-
йняття ними присяги при вступі на посаду згідно з частиною 1  
статті 32.

(5) (Нове, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ № 69/2006, допо-
внено, ДВ № 63/2007, змінено, ДВ № 9/2011) Коли проведено 
додаткові вибори голови (мера) муніципалітету або голови 
кметства, новообраний голова (мер) приймає присягу при 
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вступі на посаду згідно з частиною 1 статті 32 до початку пер-
шого засідання муніципальної ради після виборів, що має бути 
скликано Головою ради і проведено упродовж 14 днів після ого-
лошення результатів виборів.

(6) (Нове, ДВ № 69/2003, змінено, ДВ № 69/2006) Якщо 
Голова муніципальної ради не зміг скликати засідання упро-
довж строку, встановленого згідно з частиною 5, або засідання 
не проведено, воно має бути скликано Губернатором регіону та 
проведено упродовж семи днів після закінчення строку, вста-
новленого згідно з частиною 5. У разі відсутності кворуму для 
проведення засідання новообраний голова (мер) приносить 
присягу при вступі на посаду Губернатору регіону у присут-
ності представника муніципальної виборчої комісії, муніци-
пальних радників та громадян.

(7) (Нове, ДВ № 69/2003) Голови (мери) муніципалітетів, 
міських районів та кметств користуються усіма правами, що 
випливають з трудових договорів, крім тих, що суперечать або 
не відповідають їхньому правовому статусу.

Стаття 38a
(Нове, ДВ № 69/1999, скасовано, ДВ № 69/2006)

Стаття 39
(Змінено і доповнено, ДВ № 65/1995, змінено, ДВ  

№ 69/1999, ДВ № 69/2003, ДВ № 69/2006) 
(1) (Змінено, ДВ № 9/2011, проголошено неконституційним 

Конституційним Судом Республіки Болгарія – ДВ № 36/2011) 
Голова (мер) муніципалітету або, відповідно, голова міського 
району призначає заступників голови та визначає їхні функції 
таким чином:

1. коли муніципалітет має населення до 10 тис. осіб: макси-
мум два заступники голови (мера);

2. коли муніципалітет має населення до 100 тис. осіб: мак-
симум три заступники голови (мера);

3. коли муніципалітет має населення до 160 тис. осіб: мак-
симум чотири заступники голови (мера);

4. коли муніципалітет має населення понад 160 тис. осіб: 
максимум п’ять заступників голови (мера);
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5. у муніципалітеті Софія: максимум сім заступників 
голови (мера).

(2) Голова (мер) муніципалітету, голова міського району від-
повідно призначають своїм наказом заступника голови (мера), 
який виконує його/її функції за його/її відсутності у муніци-
палітеті, міському районі відповідно.

(3) (Нове, ДВ № 32/2011, набирає чинності 19.04.2011) У 
випадках, передбачених частиною 2, коли голова (мер) муні-
ципалітету, голова міського району відповідно не видали наказ, 
муніципальна рада призначає заступника голови (мера), який 
виконує функції голови (мера) муніципалітету, голови міського 
району відповідно за їх відсутності.

(4) (Колишня частина 3, ДВ № 32/2011, набирає чинності 
19.04.2011) Голова (мер) муніципалітету та голова міського 
району можуть уповноважити заступників на виконання їхніх 
повноважень у випадках, передбачених законодавством.

(5) (Колишня частина 4, ДВ № 32/2011, набирає чинності 
19.04.2011) Заступника голови (мера) може бути звільнено без 
попереднього повідом лення наказом голови (мера) муніципа-
літету, голови міського району відповідно.

[…]

Стаття 41
(Змінено і доповнено, ДВ № 65/1995, ДВ № 69/1999, ДВ 

№ 69/2003, змінено, ДВ № 69/2006) 
(1) (Змінено, ДВ № 108/2008) Голови (мери) муніципа-

літетів, міських районів та кметств, заступники голів (мерів) 
муніципалітетів і міських районів та муніципальні секретарі 
не можуть займатися підприємницькою діяльністю у значенні 
Закону про комерцію, служити ревізорами, менеджерами або 
керуючими справами у комерційних компаніях, бути комерцій-
ними агентами, комерційними представниками, комерційними 
брокерами, довірчими власниками у про цедурі банкрутства, 
ліквідаторами або учасниками дорадчих, керівних чи контроль-
них органів комерційних компаній та кооперативів на період 
виконання своїх службових обов’язків. 

(2) (Скасовано, ДВ № 61/2007). 
(3) Упродовж місяця після оголошення результатів виборів, 

ухвалення рішення муніципальної ради відповідно, особа, яка 
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на момент свого обрання обіймає будь-яку посаду або займа-
ється будь-якою діяльністю, зазначеною у частині 1, вживає 
необхідних кроків для припинення такої діяльності та/або 
звільнення із займаної посади, та повідомляє про це у письмо-
вій формі Голову муніципальної ради та муніципальну виборчу 
комісію.

[…]

Стаття 42
(1) (Змінено, ДВ № 65/1995, доповнено, ДВ № 69/1999, змі-

нено, ДВ № 63/2007, доповнено, ДВ № 9/2011, набирає чин-
ності з наступного дня після проведення виборів членів і голів 
муніципальних рад у 2011 р.) Повноваження голів (мерів) 
муніципалітетів або кметств припиняються достроково у разі:

1. (змінено, ДВ № 69/2006) подання заяви про відставку 
через Голову муніципальної ради до муніципальної 
виборчої комісії;

2. (змінено, ДВ № 65/1995, № 90/1996, ДВ № 69/1999, 
ДВ № 85/2000, ДВ № 69/2003, ДВ № 69/2006) тривалої 
фактичної неспроможності виконувати свої обов’язки 
впродовж більше, ніж шести місяців через хворобу або 
смерть;

3. (доповнено, ДВ № 85/2000) засудження до позбавлення 
волі за скоєння умисного правопорушення загального 
характеру, відповідне рішення щодо якого набрало чин-
ності; 

4. (змінено, ДВ № 69/2006) смерті; невиконання зобов’я-
зання згідно з частиною 3 статті 41;

5. (нове, ДВ № 154/1998, змінено, ДВ № 69/2003) 
набрання чинності адміністративно-територіальними 
змінами, що призвело до зміни постійної адреси у муні-
ципалітеті або кметстві;

6. (нове, ДВ № 154/1998, змінено, ДВ № 69/1999, допо-
внено, ДВ № 63/2007, змінено, ДВ № 9/2011, набирає 
чинності з наступного дня після проведення виборів 
членів і голів муніципальних рад у 2011 р.) набрання 
чинності адміністративно-територіальними змінами, що 
призвело до ліквідації муніципалітету або кметства;

7. (нове, ДВ № 69/2003) обрання членом парламенту, 
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міністром, губернатором регіону або призначення 
заступником міністра чи заступником губернатора регі-
ону або зайняття іншою роботою чи обійняття іншої 
посади;

8. (нове, ДВ № 69/2003, змінено, ДВ № 69/2006) пору-
шення заборон, встановлених частиною 1 статті 41;

9. (нове, ДВ № 14/2009) безпідставної відсутності на робо-
чому місці більше одного місяця;

10. (нове, ДВ № 42/2009) набрання чинності будь-яким 
актом, що засвідчує конфлікт інте ресів згідно із Законом 
про запобігання і встановлення конфлікту інте ресів;

11. (нове, ДВ № 9/20110) засвідчення дискваліфікації.
(2) (Нове, ДВ № 69/2006) Обставини, зазначені у частині 

1, засвідчуються документами, виданими компетентними орга-
нами. У випадку, зазначеному у п. 1 частини 1, упродовж трьох 
днів після подання заяви про відставку Голова муніципальної 
ради передає її до муніципальної виборчої комісії.

(3) (Змінено, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 69/1999, нове, 
ДВ № 69/2006, змінено, ДВ № 9/2011) Упродовж трьох днів 
після отримання документів, що зазначені у частині 2, муніци-
пальна виборча комісія повідомляє про це голову (мера), який 
має право подати письмовий протест упродовж трьох днів після 
такого повідом лення. Впродовж трьох днів після закінчення 
строку, відведеного на подання протесту, муніципальна виборча 
комісія ухвалює рішення про припинення повноважень. 
Рішення муніципальної виборчої комісії може бути оскаржено 
згідно з про цедурою, встановленою у статті 267 Виборчого 
кодексу. Копія рішення надсилається до Центральної виборчої 
комісії та Голові муніципальної ради впродовж трьох днів після 
набрання ним чинності. 

(4) (Змінено, ДВ № 65/1995, доповнено, ДВ № 69/1999, 
колишній пункт 2, змінено, ДВ № 69/2006, змінено і доповнено, 
ДВ № 63/2007, ДВ № 9/2011, набирає чинності з наступного 
дня після проведення виборів членів і голів муніципальних рад 
у 2011 р.) Коли повноваження голови муніципалітету або кмет-
ства достроково припинено, муніципальна рада обирає викону-
ючого обов’язки голови (мера) муніципалітету або, відповідно, 
виконуючого обов’язки голови кметства на строк до прийняття 
присяги при вступі на посаду новим головою (мером). На 
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посаду виконуючого обов’язки голови (мера) обирається один 
із заступників голови (мера) муніципалітету. У разі, якщо жод-
ного із заступників голови (мера) не призначено на посаду, оби-
рається  виконуючий обов’язки голови (мера) муніципалітету 
за поданням будь-кого з муніципальних радників.

(5) (Нове, ДВ № 69/2006, змінено і доповнено, ДВ 
№ 63/2007, ДВ № 9/2011, набирає чинності з наступного дня 
після проведення виборів членів і голів муніципальних рад у 
2011 р.) Коли до завершення строку повноважень після припи-
нення повноважень голови (мера) муніципалітету або голови 
кметства залишається менше одного року, додаткові вибори не 
проводяться. У таких випадках голову (мера) муніципалітету 
або голову кметства обирає муніципальна рада, а заступник 
голови (мера) або радник обирається головою (мером) відпо-
відного муніципалітету.

(6) (Нове, ДВ № 69/2006, доповнено, ДВ № 63/2007, змі-
нено, ДВ № 9/2011, набирає чинності з наступного дня після 
проведення виборів членів і голів муніципальних рад у 2011 р.) 
Коли голова муніципалітету або голова кметства зареєстрова-
ний як кандидат на посаду муніципального радника або голови 
(мера) впродовж семи днів до завершення строку повнова-
жень, муніципальна рада обирає виконуючого обов’язки голови 
(мера) муніципалітету або голови міського району на строк 
до прийняття присяги при вступі на посаду новим головою 
(мером). Виконуючий обов’язки голови (мера) муніципалітету 
обирається згідно з умовами другого та третього речень час-
тини 4.

(7) (Нове, ДВ № 69/2006, доповнено, ДВ № 63/2007, змі-
нено, ДВ № 9/2011, набирає чинності з наступного дня після 
проведення виборів членів і голів муніципальних рад у 2011 р.) 
Коли голова (мер) муніципалітету або голова кметства не заре-
єстрований як кандидат на посаду муніципального радника або 
голови (мера), він/вона продовжує виконувати свої обов’язки 
до прийняття присяги при вступі на посаду новообраним голо-
вою (мером).

(8) (Нове, ДВ № 69/2006, доповнено, ДВ № 63/2007, змі-
нено, ДВ № 9/2011, набирає чинності з наступного дня після 
проведення виборів членів і голів муніципальних рад у 2011 р.) 
Коли муніципальній раді не вдалося ухвалити рішення згідно з 
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частиною 6, виконуючий обов’язки голови (мера) муніципалі-
тету або голови кметства призначається губернатором регіону.

(9) (Нове, ДВ № 69/2006) Рішення муніципальної ради 
згідно з частинами 4, 5 та 6 ухвалюються більшістю у більше, 
ніж половину від загальної кількості радників.

[…]

Стаття 42b
(Нове, ДВ № 69/1999, скасовано, ДВ № 69/2003)

Стаття 42c
(Нове, ДВ № 69/1999, доповнено, ДВ № 85/2000, скасовано, 

ДВ № 69/2003)

Стаття 43
(1) Голова (мер) муніципалітету призначає секретаря муні-

ципалітету на необмежений строк.
(2) (Змінено, ДВ № 65/1995, ДВ № 69/1999, ДВ № 69/2006) 

Секретарем муніципалітету має бути людина з вищою освітою.
(3) (Змінено, ДВ № 65/1995, ДВ № 69/2006) Секретар муні-

ципалітету забезпечує організацію та відповідає за:
1. роботу муніципальної адміністрації, умови праці пер-

соналу муніципалітету, організаційно-технічні заходи, а 
також інформаційно-технічне забезпечення діяльності 
працівників;

2. бухгалтерський облік, документообіг та ведення муніци-
пального архіву; 

3. роботу служб реєстрації актів цивільного стану та 
надання адміністративних послуг;

4. оприлюднення та опублікування актів муніципальної 
ради та голови (мера) муніципалітету;

5. роботу із заявами, скаргами, попередженнями та пропо-
зиціями громадян та юридичних осіб;

6. ведення та оновлення списків виборців у муніципалітеті, 
організаційно-технічну підготовку та проведення виборів 
та місцевих референдумів. 

(4) (Нове, ДВ № 69/2006) Секретар муніципалітету виконує 
також інші функції, покладені на нього/неї головою (мером) 
муніципалітету, законом або іншим нормативним актом.
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Стаття 44
(1) Голова (мер) муніципалітету:
1. керує усією виконавчою діяльністю муніципалітету;
2. спрямовує та координує діяльність спеціалізованих 

виконавчих органів;
3. (змінено, ДВ № 65/1995, доповнено, ДВ № 69/2003) 

призначає та звільняє з посади заступників голови 
(мера) муніципалітету, керівника фінансованих з 
бюджету підрозділів, керівників та співробітників муні-
ципальної адміністрації, крім тих, що зазначені у статті 
46(1.4); накладає дисциплінарні санкції, передбачені 
законодавством;

4. (змінено, ДВ № 65/1995) є відповідальним за підтри-
мання громадського порядку та з метою його забезпе-
чення видає накази, обов’язкові для керівників відпо-
відних підрозділів поліції;

5. організовує виконання муніципального бюджету;
6. організовує реалізацію довгострокових програм;
7. (доповнено, ДВ № 65/1995, ДВ № 69/2003, змінено,  

ДВ № 69/2006) організовує виконання актів муніци-
пальної ради та подає на розгляд муніципальної ради 
звіт про їх виконання двічі на рік;

8. організовує виконання завдань, що випливають із актів 
Парламенту, указів Президента Республіки та Ради 
міністрів;

9. (змінено, ДВ № 65/1995, доповнено, ДВ № 85/2000, 
змінено, ДВ № 14/2009) делегує свої функції голо-
вам кметств та міських районів; координує та здійснює 
контроль за законністю та доцільністю дій, вчинених з 
цією метою; здійснює контроль за законністю актів і дій 
голів (мерів) на виконання ними своїх повноважень і 
накладає передбачені адміністративні санкції;

10. підтримує контакти з політичними партіями, громад-
ськими організаціями та рухами, а також з іншими орга-
нами місцевого самоврядування у цій країні та за кордо-
ном;

11. (нове, ДВ № 65/1995, змінено, ДВ № 19/2005, скасо-
вано, ДВ № 35/2009, набирає чинності 12.05.2009); 
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12. (нове, ДВ № 19/2005, змінено, ДВ № 35/2009, набирає 
чинності 12.05.2009) очолює Раду безпеки;

13. (нове, ДВ № 65/1995, змінено, ДВ № 1/2001, колишній 
пункт 12, ДВ № 19/2005) доручає або уповноважує роз-
робку проектів міського територіального планування та 
внесення будь-яких змін до них для відповідного муні-
ципалітету або будь-яких його частин, а також санкці-
онує конкретні проекти міського планування згідно з 
умовами та в порядку Закону про територіальний роз-
виток; організовує їх виконання;

14. (нове, ДВ № 65/1995, доповнено, ДВ № 67/1999,  
ДВ № 85/2000, колишній пункт 13, ДВ № 19/2005) 
виконує функції цивільного реєстратора або делегує 
такі функції письмовим наказом головам кметств, які 
ведуть реєстри актів цивільного стану, заступникам 
голів (мерів) або іншим посадовим особам муніципаль-
ної адміністрації;

15. (нове, ДВ № 65/1995, колишній пункт 14, ДВ 
№ 19/2005) представляє муніципалітет перед фізич-
ними та юридичними особами та у судах;

16. (нове, ДВ № 65/1995, колишній пункт 15, ДВ 
№ 19/2005, доповнено, ДВ № 69/2006) надає технічну 
підтримку муніципальній раді та бере участь у її засі-
даннях без права голосу;

17. (нове, ДВ № 69/2003, колишній пункт 16, ДВ 
№ 19/2005) ухвалює регламент муніципальної адміні-
страції;

18. (нове, ДВ № 69/2006) надсилає муніципальній раді 
адміністративні акти, а також договори та зміни до них, 
видані згідно з актами, ухваленими радою впродовж 
трьох днів після їх видання чи підписання;

19. (нове, ДВ № 6/2009, набирає чинності 1.05.2009) надає 
допомогу кондомініумам та їх керівним органам згідно 
з умовами та в порядку Закону про управління кондо-
мініумами.

(2) При виконанні своїх повноважень голова (мер) муніци-
палітету видає накази.

(3) (Змінено, ДВ № 65/1995) Накази, зазначені у час-
тині 1(4), можуть бути оскаржені керівниками відповідних 
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підрозділів поліції до Губернатора регіону впродовж трьох днів; 
таке оскарження не припиняє дії зазначених наказів. Рішення 
Губернатора регіону приймається після консультацій з мініс-
терством внутрішніх справ та є остаточним.

(4) (Нове, ДВ № 65/1995) У випадках, передбачених зако-
нодавством, голова (мер) муніципалітету виконує функції, які 
можуть бути на нього покладені органами центральної влади.

(5) (Нове, ДВ № 69/2006) Голова (мер) муніципалітету 
представляє муніципальній раді програму керування на строк 
своїх повноважень упродовж трьох місяців після прийняття 
ним присяги при вступі на посаду. Програма містить основні 
цілі, пріоритети, види діяльності, план реалізації та очікувані 
результати. Голова (мер) муніципалітету представляє муніци-
пальній раді щорічний звіт про виконання зазначеної програми 
до 31 січня.

Стаття 45
(Доповнено, ДВ № 65/1995, змінено і доповнено, ДВ 

№ 69/2003, змінено, ДВ № 69/2006) 
(1) Акти голови (мера) муніципалітету можуть бути оскар-

жені в адміністративному порядку перед Губернатором регіону, 
якщо тільки законодавством не передбачено інше.

(2) Муніципальна рада скасовує адміністративні акти, 
видані головою (мером) муніципалітету, які суперечать актам, 
ухваленим радою, впродовж 14 днів після їх отримання. У цей 
самий період рада може оскаржити неправомірні адміністра-
тивні акти, видані головою (мером) муніципалітету, у відпо-
відному адміністративному суді.

(3) Акти муніципальної ради можуть бути оскаржені у від-
повідному адміністративному суді.

(4) Губернатор регіону здійснює контроль за законністю 
актів муніципальних рад, якщо тільки інше не передбачено 
законодавством. Він/вона може повернути неправомірні акти 
на новий розгляд до муніципальної ради або оскаржити їх у 
відповідному адміністративному суді. Оскарження припиняє 
виконання індивідуальних та загальних адміністративних актів 
та дію підзаконних нормативних актів, якщо суд не вирішить 
інакше.

(5) Голова (мер) муніципалітету може повернути 
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неправомірні або недоцільні акти муніципальної ради на новий 
розгляд або оскаржити неправомірні акти у відповідному адмі-
ністративному суді та вимагати припинення виконання загаль-
них адміністративних актів та дії підзаконних нормативних 
актів. Голова (мер) муніципалітету не має права повертати на 
новий розгляд як недоцільні внутрішні акти, що стосуються 
організації та роботи муніципальної ради та її комітетів.

(6) Акт, який повернули на новий розгляд, надсилається 
разом з його обґрунтуванням Голові муніципальної ради впро-
довж семи днів після його отримання.

(7) Акт, який повернули на новий розгляд, не набирає чин-
ності та розглядається муніципальною радою впродовж 14 днів 
після його отримання.

(8) Акт, який повернули на новий розгляд, може бути оскар-
жений у відповідному адміністративному суді головою (мером) 
муніципалітету, Губернатором регіону відповідно впродовж 
семи днів після закінчення строку згідно з частиною 7, якщо 
муніципальна рада не вчинила жодних дій у зв’язку з ним упро-
довж цього строку.

(9) Муніципальна рада може скасувати, внести зміни або 
ухвалити акт, який повернули на повторний розгляд.

(10) Акт, який повернули на новий розгляд, ухвалюється 
знову більшістю, визначеною законодавством, але не менше, 
ніж половиною від загальної кількості муніципальних радників.

(11) Змінений або ухвалений вдруге адміністративний акт 
може бути оскаржений у відповідному адміністративному суді 
за про цедурою, встановленою Адміністративним про цедурним 
кодексом.

(12) Правила щодо адміністративної про цедури, встанов-
лені законодавством, застосовуються до питань, що не врегу-
льовані цим Законом, стосовно видання, оскарження та вико-
нання актів муніципальних рад та голів (мерів).

Стаття 46
(Змінено, ДВ № 65/1995)
(1) Голова міського району або кметства:
1. виконує муніципальний бюджет у частині, що стосу-

ється міського району або кметства;
2. організовує громадські роботи та інші заходи;



501

2.2. Досвід децентралізації у посткомуністичних державах – членах ЄС

3. несе відповідальність за управління муніципальним 
майном, визначеним муніципальною радою;

4. (змінено, ДВ № 69/2003, доповнено, ДВ № 69/2006) 
призначає та звільняє муніципальних працівників місь-
кого району або кметства, які надають допомогу йому/
їй у здійсненні ним/нею своєї діяльності, відповідно до 
затвердженої кількісної та організаційної структури;

5. вживає заходів для покращення та відновлення довкілля, 
а також організовує поліцейське патрулювання полів;

6. (доповнено, ДВ № 67/1999) здійснює реєстрацію насе-
лення й актів цивільного стану та подає оновлені дані до 
Єдиної системи цивільних та адміністративних послуг 
для громадськості;

7. організовує надання адміністративних послуг громаді;
8. (доповнено, ДВ № 122/1997, змінено, ДВ № 69/2006) 

забезпечує дотримання громадського порядку; наділе-
ний повноваженнями згідно зі статтями 61, 63, 68, 69, 
71, 72 та 74 Закону про міністерство внутрішніх справ 
на відповідній території до прибуття органів поліції;

9. організовує та здійснює керівництво захистом насе-
лення від катастроф та стихійних лих;

10. представляє міський район або кметство перед громад-
ськістю, громадськими та політичними організаціями, 
іншими міськими районами та кметствами;

11. (нове, ДВ № 63/2007) організовує виконання актів 
муніципальної ради та голови (мера) муніципалітету, 
що стосуються території і громадян відповідного місь-
кого району або кметства;

12. (нове, ДВ № 63/2007) виконує функції, покладені на 
нього/неї головою (мером) муніципалітету.

(2) (Нове, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ № 69/2006) 
Повноваження голови кметства у населеному пункті, який є 
адміністративним центром муніципалітету, здійснюються голо-
вою (мером) муніципалітету.

(3) (Нове, ДВ № 69/2006) Голова міського району та голова 
кметства можуть відвідувати засідання муніципальної ради без 
права голосу [з правом дорадчого голосу]. Їх мають обов’язково 
заслухати при обговоренні питань, що стосуються відповідного 
кметства чи міського району.



502

Р о з д і л  2.  Законодавчі акти країн Європи

(4) (Колишній пункт 2, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ 
№ 69/2003, колишній пункт 3, ДВ № 69/2006) На голів міських 
районів та кметств можуть бути покладені такі інші функції, 
які передбачені актом Парламенту чи будь-яким іншим зако-
нодавчим актом, або регламентом, ухваленим на виконання 
статті 21(3), відповідно до особливостей муніципалітету, місь-
ких районів або кметств.

Стаття 46a
(Нове, ДВ № 69/1999, змінено, ДВ № 69/2006) 
(1) (Доповнено, ДВ № 9/2011, набирає чинності з наступ-

ного дня після проведення виборів членів і голів муніципаль-
них рад у 2011 р.) Для населеного пункту, який не є адміні-
стративним центром кметства, муніципальний голова може 
призначати на певний термін перебування на посаді делегова-
ного голову відповідно до затвердженої кількісної та органі-
заційної структури муніципальної адміністрації. Делегований 
голова повинен задовольняти умовам, зазначеним у статті 4 (5) 
Виборчого кодексу на день призначення.

(2) Делеговані голови продовжують виконувати свої функ-
ції також після закінчення строку згідно з частиною 1 до їх 
звільнення новообраним головою (мером) муніципалітету.

(3) Делеговані голови є органами виконавчої влади відпо-
відного населеного пункту. Їх може звільнити достроково без 
повідом лення голова відповідного муніципалітету.

(4) Повноваження делегованих голів визначаються муніци-
пальною радою. Покласти на делегованих голів виконання їхніх 
функцій може голова муніципалітету. На делегованих голів 
може бути покладено виконання додаткових функцій законом 
або іншим нормативним актом.

(5) Делеговані голови можуть відвідувати засідання муніци-
пальної ради без права голосу [з правом дорадчого голосу]. Їх 
мають обов’язково заслухати при обговоренні питань, що сто-
суються відповідного населеного пункту.

Стаття 47
(Скасовано, ДВ № 69/2003, нове, ДВ № 69/2006)
Суди зобов’язані завершити судові провадження, відкриті 
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ними згідно з главами четвертою та п’ятою, упродовж двох 
місяців.

Глава VI
КОМІТЕТИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РАДИ

(Назву змінено, ДВ № 69/2006)

Стаття 48
(1) (Колишня стаття 48, змінено, ДВ № 69/2003) 

Муніципальна рада обирає з числа своїх членів постійні та ad 
hoc комітети.

(2) (Нове, ДВ № 69/2003) Члени муніципальної ради не 
можуть бути членами більше, ніж трьох постійних комітетів.

Стаття 49
(1) (Доповнено, ДВ № 69/2003) Завданнями постійних та 

ad hoc комітетів є:
1. вивчення потреб громади у відповідній сфері, а також 

внесення пропозицій щодо шляхів вирішення відповід-
них проблем;

2. надання допомоги муніципальній раді у підготовці 
рішень з питань, внесених на розгляд і вирішення;

3. здійснення контролю за виконанням рішень муніципаль-
ної ради.

(2) (Доповнено, ДВ № 69/2003) У ході своєї роботи постійні 
та ad hoc комітети можуть залучати позаштатних експертів і 
консультантів.

(3) (Нове, ДВ № 69/2006) Громадяни та юридичні особи 
мають право подавати у письмовій формі свої пропозиції і 
позиції до комітетів муніципальної ради.

Стаття 50
(Змінено і доповнено, ДВ № 69/2006) 
Комітети ухвалюють доповіді, позиції, пропозиції та реко-

мендації, які передаються муніципальній раді та відповідним 
зацікавленим особам.
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Глава VII
МАЙНО ТА ФІНАНСИ МУНІЦИПАЛІТЕТУ

Стаття 51
(1) Муніципалітет має право володіти майном, обсяг та спо-

соби набуття якого регулюються законодавством.
(2) (Змінено, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 33/1998).
(3) (Змінено, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 54/2008). 
(4) (Змінено, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 54/2008). 
(5) (Змінено, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 54/2008).

Стаття 52
(1) (Змінено, ДВ № 69/2006) Муніципальна рада ухвалює 

автономний муніципальний бюджет, окремо від центрального 
державного бюджету, на основі власних джерел доходів та дер-
жавних субсидій, розподілених між муніципалітетами згідно з 
критеріями, визначеними законодавством.

(2) (Скасовано, ДВ № 33/1998).
(3) (Скасовано, ДВ № 33/1998).
(4) Муніципалітет має право випускати облігації.
(5) (Скасовано, ДВ № 69/2003).
(6) (Скасовано, ДВ № 69/2003).

Стаття 53
(Скасовано, ДВ № 33/1998)

Стаття 54
(1) Витрати муніципалітету призначені для задоволення 

місцевих потреб, а також тих потреб, що можуть виникнути при 
виконанні державних функцій.

(2) Витрати на виконання державних функцій покрива-
ються з центрального державного бюджету.

(3) (Змінено і доповнено, ДВ № 69/2003) Муніципальна 
рада може надавати фінансову підтримку муніципальним під-
приємствам і компаніям з муніципальним відсотком, діяльність 
яких спрямована на задоволення потреб громади.

Стаття 55
(Змінено, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 33/1998)



505

2.2. Досвід децентралізації у посткомуністичних державах – членах ЄС

Стаття 56
(Змінено, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 33/1998)

Стаття 57
(Змінено, ДВ № 65/1995, скасовано, ДВ № 33/1998)

Стаття 58
(Скасовано, ДВ № 33/1998)

Стаття 58a
(Нове, ДВ № 28/2002)
(1) За рішенням муніципальної ради у відповідному муніци-

палітеті може бути засновано муніципальний гарантійний фонд 
для малих та середніх підприємств. 

(2) Ресурси муніципальних гарантійних фондів для малих 
та середніх підприємств, зазначені у § 3 Перехідних та заключ-
них положень Закону про приватизаційний та постпривати-
заційний контроль, використовуються для покриття частини 
кредитних ризиків у сумі, що не перевищує 50% від вартості 
кредитів. Муніципальні ради ухвалюють та публікують пра-
вила, у яких закріплено умови та порядок використання ресур-
сів зазначених фондів.

Стаття 58b
(Нове, ДВ № 57/2011)
(1) За рішенням муніципальної ради може бути створений 

муніципальний фонд для реконструкції багатоквартирних жит-
лових будинків.

(2) Згідно з рішенням, зазначеним у частині 1, регулюються 
питання щодо органів управління та нагляду фонду, правила 
мобілізації коштів та спільного фінансування відновлювальних 
(реконструкторських) робіт.

Глава VIII
МУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

(Скасовано, ДВ № 65/1995, нове, ДВ № 69/2006)

Стаття 59
(Скасовано, ДВ № 65/1995, нове, ДВ № 69/2006)
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(1) Муніципалітети можуть співпрацювати один з одним, з 
регіонами, з юридичними чи фізичними особами та створювати 
асоціації, через які досягати цілей взаємного інте ресу та на які 
покладати здійснення діяльності, що випливає з їхніх повно-
важень.

(2) Муніципальне співробітництво має на меті покращення 
якості адміністративних послуг, надання публічних послуг 
населенню і сприяння розвитку відповідних територій через 
раціо нальне використання наявних ресурсів.

Стаття 60
(Скасовано, ДВ № 65/1995, нове, ДВ № 69/2006)
Основними принципами реалізації муніципального співро-

бітництва є:
1. добровільна участь;
2. взаємний інте рес;
3. випереджаючий вибір;
4. гнучкість і динамічність;
5. прозорість і відповідальність.

Стаття 61
(Скасовано, ДВ № 65/1995, нове, ДВ № 69/2006)
(1) Муніципальне співробітництво здійснюється на основі 

підписаної угоди про співробітництво, що має бути схвалена 
муніципальною радою.

(2) В угоді про співробітництво має бути визначено таке:
1. сторони угоди;
2. сфера дії та предмет співробітництва;
3. мета співробітництва;
4. форми співробітництва та/або вид юридичної особи:

a) для імплементації конкретного проекту або діяль-
ності між двома чи більше муніципалітетами;

b) для заснування неприбуткової юридичної особи 
між муніципалітетами;

c) для заснування комерційної юридичної особи між 
двома чи більше муніципалітетами;

d) для імплементації конкретного проекту чи діяль-
ності або заснування неприбуткової чи комер-
ційної юридичної особи між двома чи більше 
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муніципалітетами та юридичними та/або фізич-
ними особами;

5. права та обов’язки сторін;
6. частка участі кожної сторони з огляду на фінансові 

ресурси, майно та/або інші форми участі для досягнення 
спільної мети;

7. положення щодо заснування, прийняття рішень та при-
пинення діяльності міжмуніципальних рад та/або коміте-
тів, якщо муніципалітети досягли згоди щодо створення 
таких органів;

8. інші питання, важливі для сторін, включаючи вимоги до 
кожної з них, що випливають з нормативних документів.

(3) (Нове, ДВ № 54/2008) Неприбуткові асоціації, сторо-
ною яких є відповідний муніципалітет, здійснюють свою діяль-
ність в інте ресах громадськості. Після їх заснування обмеження 
щодо кількості їхніх членів, встановлені у статті 19 Закону про 
неприбуткові юридичні особи, не застосовуються.

[...]
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Е С Т О Н І Я

ЗАКОН ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

(прийнятий 2 червня 1993 року, опублікований у Відомостях  
Естон ської Республіки I 1993, 37, 558; вводиться у дію відповідно до 
§ 67 цього Закону; консолідований текст станом на 01.01.2014 року)

(витяги)

Local Government Organisation Act
(Passed 02.06.1993, RT I 1993, 37, 558; entered into force pursuant to § 67;

consolidated text of 01.01.2014)

РОЗДІЛ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

§ 1. Сфера застосування Закону
(1) Закон про місцеве самоврядування визначає функції, 

повноваження і організацію місцевого самоврядування, взає-
мовідносини самоврядних одиниць та їх відносини з держав-
ними органами.

(11) Особливості місцевого самоврядування на малих заселе-
них островах визначаються Законом про малі заселені острови.

(2) Положення Закону про адміністративну про цедуру засто-
совуються в адміністративному провадженні, передбаченому цим 
Законом, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2004 р., опубліко-
вано в RT I 2003, 23, 141]

§ 2. Поняття місцевого самоврядування
(1) Місцеве самоврядування здійснюється в межах 

Конституції і є правом, повноваженнями та обов’язками демо-
кратично сформованих органів влади місцевого самовряду-
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вання. Муніципалітети волості або міста самостійно в межах 
закону здійснюють управління на місцевому рівні, виходячи з 
законних потреб та інте ресів жителів волості або міста та вра-
ховуючи специфіку розвитку волості або міста.

(2) Місцеве самоврядування:
1) основане на поділі території держави на адміністративні 

одиниці;
2) здійснюється демократично сформованими представ-

ницькими органами та виконавчими органами, а також у 
формі опитувань громадської думки або громадської іні-
ціативи стосовно питань місцевого значення.

§ 3. Принципи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування здійснюється на таких принципах:
1) самостійності врядування щодо вирішення питань місце-

вого значення та остаточності цих рішень;
2) гарантування захисту законних прав і свобод кожного 

жителя волості або міста;
3) законності при виконанні функцій і обов’язків;
4) забезпечення права участі жителів волості або міста у 

здійсненні місцевого врядування;
5) відповідальності за невиконання функцій;
6) прозорості діяльності;
7) надання якісних публічних послуг.

§ 4. Органи місцевого самоврядування
Органами місцевого самоврядування є:
1) Рада – представницький орган місцевого самоврядування, 

який обирається жителями волості або міста відповідно до 
Закону про вибори до органів місцевого самоврядування;

2) Управа – виконавчий орган, що формується Радою.

§ 5. Формування бюджету волості або міста,  
місцеві податки та збори

(1) Волості і міста формують власні бюджети відповідно до 
цього Закону та інших законів, що регулюють бюджетно-фінан-
сові відносини.

(2) Ради мають право встановлювати податки і збори відпо-
відно до податкового законодавства.
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§ 6. Функції та повноваження органів  
місцевого самоврядування

(1) Органи місцевого самоврядування виконують функції 
щодо надання соціальної допомоги та послуг населенню волості 
або міста, що включає піклування про літніх людей, виховання 
та освіту молоді, надання житлово-комунальних послуг, поста-
чання води та водовідведення, забезпечення доступності та 
зручності державних послуг, забезпечення переробки відхо-
дів, планування забудови території, задоволення потреб насе-
лення у громадському транспорті у волості або місті, ремонт 
сільських та міських доріг, якщо виконання таких функцій не 
покладено відповідно до законодавства на інших виконавців.

[зміни до пункту набули чинності 01.07.2009 р., опубліко-
вано в RT I 2009, 28, 170]

(2) До функцій місцевого самоврядування належить утри-
мання у волості або місті дошкільних дитячих установ, почат-
кових та середніх шкіл, спеціальних розвиваючих шкіл, біблі-
отек, громадських центрів, музеїв, спортивних закладів, 
притулків, будинків престарілих, медичних установ та інших 
місцевих установ, якщо такі установи перебувають у власності 
місцевого самоврядування. Законодавством може бути перед-
бачено покриття окремих видатків місцевих установ з держав-
ного бюджету та інших джерел.

[зміни до пункту набули чинності 01.09.2007 р., опубліко-
вано в RT I 2007, 4, 19]

(3) Крім функцій, передбачених у пунктах 1 і 2 цього пара-
графу, органи місцевого самоврядування мають виконувати 
інші організаційні функції щодо вирішення питань місцевого 
значення: 

1) які передбачені іншими законодавчими актами;
2) які відповідно до законодавства не можуть виконувати 

інші особи.
(4) Здійснення органами місцевого самоврядування дер-

жавно-владних повноважень передбачається:
1) якщо це визначено законодавством;
2) якщо підставою є угода між уповноваженим державним 

органом і відповідною Радою.
(5) Витрати, пов’язані з виконанням функцій, покладених 

на органи місцевого самоврядування згідно з підпунктом 1 
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пункту 4 цього параграфу, покриваються за рахунок держав-
ного бюджету.

§ 7. Нормотворчість Ради та Управи
(1) Ради та Управи видають регламенти, які мають загаль-

ний характер.
(2) Ради мають право видавати рішення, а Управи мають 

право видавати розпорядження, які мають індивідуальний 
характер.

(3) Дія нормативно-правового акту, прийнятого Радою або 
Управою, обмежується територією відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці.

(4) Затверджені Урядом Республіки Правила підготовки 
проектів нормативно-правових актів у частині, яка стосується 
підготовки проектів регламентів Уряду Республіки та регла-
ментів, що видаються міністрами, можуть застосовуватися до 
підготовки проектів регламентів Рад та Управ, з урахуванням 
особливостей, що випливають з правового статусу органів міс-
цевого самоврядування. Ради можуть встановлювати спеціаль-
ний порядок застосування Правил підготовки проектів норма-
тивно-правових актів.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2006 р., опубліко-
вано в RT I 2005, 31, 230]

(5) Регламенти Рад та Управ мають бути опубліковані в Riigi 
Teataja (Відомості Естонської Республіки), офіційне оприлюд-
нення Регламентів передбачає як опублікування текстів регла-
ментів, прийнятих Радою або Управою, так і консолідованих 
версій Регламентів, що містять усі поправки до них.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опубліко-
вано в RT I 2010, 19, 101]

§ 8. Статути волості або міста
(1) Статути волості або міста визначають:
1) порядок обрання голови та заступників або заступника 

голови Ради, порядок утворення, права та обов’язки комі-
тетів Ради та порядок обрання голів та заступників голів 
комітетів Ради;

2) порядок формування Управ, порядок формування волос-
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ного муніципалітету або призначення мера міста, повно-
важення Управ;

3) символіку волості або міста та порядок її використання;
4) порядок формування адміністративних структур у 

волості або місті;
5) загальні засади підготовки та порядок внесення змін у 

плани розвитку волості або міста; принципи бюджетної 
політики, фінансове забезпечення на місцевому рівні;

 [зміни до пункту набули чинності 01.01.2011 р., опублі-
ковано в RT I 2010, 72, 543]

6) спеціальні про цедури розгляду та прийняття, оприлюд-
нення та введення в дію нормативно-правових актів орга-
нів місцевого самоврядування.

(11) Якщо у місцевому органі влади для здійснення контролю за 
належним виконанням професійної діяльності передбачено орга-
нізацію внутрішнього аудиту шляхом введення відповідної посади 
або відповідного підрозділу, у статуті мають бути визначені органі-
заційно-правові засади діяльності з внутрішнього аудиту.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2011 р., опубліко-
вано в RT I 2010, 72, 543] 

(2) Статут волості або міста приймається у формі 
Регламенту Ради і, крім положень, передбачених пунктом 1 
цього параграфу, може містити й інші положення щодо регу-
лювання діяльності органів місцевого самоврядування.

§ 9. [Скасовано 17.10.2005 р.,  
опубліковано в RT I 2005, 31, 230]

§ 10. Органи місцевого самоврядування волостей  
і міст як юридичні особи публічного права

(1) Органи місцевого самоврядування волості або міста є юри-
дичними особами публічного права, до них належать Рада, голова 
Ради, муніципалітет волості або управа міста, волосний старій-
шина або мер міста чи уповноважені ними особи, які діють відпо-
відно до законодавства в межах наданої їм компетенції, на підставі 
Статуту та відповідно до встановленої про цедури.

(2) Органи місцевого самоврядування волостей і міст як 
юридичні особи публічного права мають власні бюджети, бан-
ківські рахунки та символіку.
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[зміни до пункту набули чинності 17.01.2005 р., опубліко-
вано в RT I 2005, 31, 230]

§ 11. [Скасовано 12.12.1994 р.,  
опубліковано в RT I 1994, 84, 1475]

§ 12. Право місцевого самоврядування створювати  
асоціації та спільні установи

Місцеві органи влади мають право створювати асоціації 
та спільні установи з іншими місцевими органами самовря-
дування відповідно до законодавства та згідно з про цедурою, 
передбаченою законодавством.

§ 13. Міжнародне співробітництво органів  
місцевого самоврядування

(1) Ради, управи та адміністративні установи мають право 
в межах своєї компетенції співпрацювати з усіма іншими орга-
нами місцевого самоврядування, які функціонують за межами 
Естонії, та укладати з ними угоди. Адміністративні установи 
інформують відповідну Раду про таку співпрацю.

(2) Органи місцевого самоврядування мають право набувати 
членства у міжнародних організаціях і співпрацювати з такими 
організаціями.

(3) Суб’єктами місцевого самоврядування при здійсненні 
співробітництва з міжнародними організаціями є Ради або 
представники, що призначаються Радами.

(4) Угоди, які укладають органи місцевого врядування, під-
лягають попередньому розгляду та схваленню з боку Рад, якщо 
виконання цих угод передбачає витрати з місцевого бюджету та 
інші майнові зобов’язання.

[зміни до пункту набули чинності 17.10.2005 р., опубліко-
вано в RT I 2005, 31, 230]

§ 14. Прапори, герби, почесні відзнаки, медалі,  
почесні звання та інша символіка органів  

місцевого самоврядування
(1) Орган місцевого самоврядування може мати свій прапор, 

герб, встановлювати почесні відзнаки, медалі, почесні звання та 
іншу символіку.
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(2) Перед затвердженням прапора та герба органу місцевого 
самоврядування, ескіз прапора або герба має бути представле-
ний до Державної канцелярії для затвердження.

(3) Прапор та герб органу місцевого самоврядування не 
можуть бути схожими на прапор та герб іншого органу міс-
цевого самоврядування або прапор чи герб, які використо-
вує інший суб’єкт, чи які історично належать іншому суб’єкту. 
Прапор та герб органу місцевого самоврядування мають відпо-
відати вимогам, що висуваються до геральдики.

(4) Герб органу місцевого самоврядування може використо-
вуватися на бланках документів і печатках органів та установ 
місцевого самоврядування, а також в інших цілях відповідно до 
встановленої про цедури використання символіки волості або 
міста.

(5) Розміри прапора органу місцевого самоврядування не 
мають перевищувати розміри націо нального прапору.

[зміни до пункту набули чинності 17.10.2005 р., опубліко-
вано в RT I 2005, 31, 230]

§ 15. Захист прав органів місцевого самоврядування
(1) Орган місцевого самоврядування не може бути ліквідо-

вано, а його межі або назву змінено без розгляду цього питання 
у Раді волості або міста.

(2) Рада має право організовувати опитування громадської 
думки серед жителів підвідомчої території стосовно найважли-
віших питань місцевого самоврядування.

(3) Органи місцевого самоврядування мають право зверну-
тися до суду для захисту своїх законних прав та для вирішення 
спорів.

РОЗДІЛ 2 
РАДА

§ 16. Порядок формування Ради
(1) Ради обираються на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права, шляхом таємного голосування, строком на 
чотири роки відповідно до Закону про вибори до органів міс-
цевого самоврядування. Голосування є таємним.
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(2) [Скасовано 17.10.2005 р., опубліковано в RT I 2005, 31, 
230]

(3) [Скасовано 17.10.2005 р., опубліковано в RT I 2005, 31, 
230]

(31) [Скасовано 17.10.2005 р., опубліковано в RT I 2005, 31, 
230] 

(4) Повноваження нової Ради та нового складу членів Ради 
починаються, а попередньої Ради та її членів закінчуються, з 
дати оголошення результатів виборів.

[зміни до пункту набули чинності 17.10.2005 р., опубліко-
вано в RT I 2005, 31, 230]

§ 17. Член Ради
(1) Членом Ради є особа, яка обирається відповідно до 

Закону про вибори до Ради місцевого самоврядування.
(2) Член Ради повинен здійснювати свої повноваження від-

повідно до законодавства, нормативно-правових актів волості 
або міста та діяти, виходячи з законних потреб та інте ресів 
жителів волості або міста.

(3) Рада має право виплачувати грошову компенсацію чле-
нам Ради за участь у роботі Ради та компенсувати витрати чле-
нів Ради, здійснені при виконанні завдань, покладених на них 
Радою. Виплати здійснюються на підставі поданих відповідних 
документів, у межах встановлених Радою норм та відповідної 
про цедури.

(4) Голові Ради та заступнику Голови Ради на підставі 
рішення Ради можуть бути встановлені винагороди. Голова 
Ради або заступник Голови Ради, які отримують зазначені вина-
городи, не можуть отримувати інші винагороди, компенсації та 
виплати, а також користуватися будь-якими привілеями, якщо 
Рада не приймає іншого рішення.

[зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опубліко-
вано в RT I 06.07.2012]

(41) Тривалість щорічної відпустки Голови Ради або заступ-
ника Голови Ради, які отримують винагороди за працю, має 
бути 35 календарних днів та регулюється положеннями пара-
графу 54 та параграфів 59–71 Закону про трудові договори, які 
поширюються на таких осіб.
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[зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опубліко-
вано в RT I 06.07.2012, 1]

(42) Направлення у відрядження членів Ради здійснюється 
відповідно до порядку, встановленому Радою. Витрати на від-
рядження членів Ради компенсуються відповідно до умов і в 
порядку, передбаченому Законом про публічну службу.

[зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опубліко-
вано в RT I 06.07.2012, 1]

(5) Член Ради не може брати участь в обговоренні та при-
йнятті нормативно-правових актів Ради індивідуального 
характеру, у випадку, якщо це питання стосується його або її 
безпосередньо, або сфери його чи її інте ресів, відповідно до 
процесуальних обмежень, визначених Законом про боротьбу з 
корупцією.

[зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опубліко-
вано в RT I 29.06.2012, 1]

(6) У випадку, передбаченому пунктом 5 цього параграфу, 
член Ради зобов’язаний зробити заяву про його або її неучасть 
в обговоренні такого питання, включеного до порядку денного, 
до початку обговорення цього питання. Відповідна заява фік-
сується в протоколі засідання Ради. Кворум, необхідний для 
обговорення і прийняття рішення, зменшується на відповідну 
кількість голосів членів Ради, які подали такі заяви.

[...]

§ 22. Компетенція Ради
(1) До виключної компетенції Ради належить:
1) обговорення та прийняття бюджету або змін до бюджету 

волості або міста, затвердження річних звітів і призна-
чення аудиторів;

2) встановлення, внесення змін та скасування місцевих 
податків;

3) встановлення порядку надання податкових субсидій 
та дотацій платникам місцевих податків, які спрямову-
ються до волосного або міського бюджетів;

4) встановлення місцевих зборів;
5) встановлення порядку надання субсидій та дотацій, а 

також послуг, що фінансуються з волосного або місь-
кого бюджетів;
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6) встановлення порядку управління власністю волості або 
міста;

61) управління нерухомим майном, надання дозволу на 
передачу права на користування земельною ділянкою 
з метою забудови та на управління нерухомим майном 
з обмеженням речових прав на умовах, зазначених у 
пункті 37 (3) Закону про управління фінансами місце-
вого самоврядування;

 [зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опублі-
ковано в RT I 28.12.2012, 3]

7) затвердження планів розвитку волості або міста та вне-
сення змін до цих планів до бюджетної політики;

 [зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опублі-
ковано в RT I 28.12.2012, 3]

8) отримання кредитів, випуск цінних паперів, набуття 
зобов’язань щодо фінансового лізингу та факторинго-
вих зобов’язань, зобов’язань на основі концесійних угод, 
зокрема зобов’язань з фінансового лізингу, встановле-
них параграфом 34 (7) Закону про управління фінан-
сами місцевого самоврядування, набуття інших довго-
строкових зобов’язань, що вимагають майбутніх виплат, 
та встановлення лімітів на отримання кредитів для 
управління грошовими потоками;

 [зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опублі-
ковано в RT I 28.12.2012, 3]

81) надання кредитів організаціям місцевого самоврядування 
з метою виконання положень Закону про управління 
фінансами місцевого самоврядування та забезпечення 
виконання зобов’язань, взятих на себе організаціями міс-
цевого самоврядування, та встановлення лімітів на отри-
мання кредитів для управління грошовими потоками;

 [зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опублі-
ковано в RT I 28.12.2012, 3]

9) затвердження, внесення змін та скасування статуту 
волості або міста;

10) подання заявок на отримання висновків щодо зміни 
територіальних меж волості або міста, або зміни назви 
волості або міста, та врегулювання спірних питань зі 
зміни територіальних меж та зміни назв;
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11) питання створення та ліквідації сільських муніципаль-
них утворень або районів міста, а також визначення їх 
повноважень та затвердження їх Статутів;

12) визначення кількісного складу Ради наступного скли-
кання;

13) визначення кількості, меж і нумерації виборчих округів, 
визначення кількості мандатів у кожному виборчому 
окрузі, формування волосної та міської виборчих комі-
сій;

14) обрання Голови, заступника Голови або заступників 
Голови Ради;

15) обрання мера муніципалітету волості або міста;
16) затвердження кількості членів Управи та структури 

Управи;
17) призначення на посаду та звільнення з посади членів 

волосного муніципалітету або міської управи, призна-
чення на оплачувану посаду та звільнення з оплачуваної 
посади членів Управи;

18) вираз вотуму недовіри Голові Ради, заступнику голови 
Ради, голові комітету Ради, заступнику голови комітету 
Ради, члену ревізійної комісії, Управі, волосному муні-
ципалітету, меру міста, або члену управи;

19) визначення розміру винагород, додаткових винагород, 
компенсацій, пільг та привілеїв для волосного муні-
ципалітету, мера міста, членів управи, які працюють 
на оплатній основі, та прийняття рішення про виплату 
компенсації іншим членам управи та визначення обсягу 
компенсації, що підлягає виплаті; 

 [зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опублі-
ковано в RT I 06.07.2012, 1]

20) утворення та ліквідація комітетів Ради, порядок вибо-
рів голів та заступників голів комітетів, затвердження 
складу комітетів;

21) визначення розміру винагороди або компенсації Голові 
та одному з його заступників, а також визначення ком-
пенсацій іншим заступникам Голови;

22) визначення розміру та порядку виплати винагород чле-
нам Ради за участь у роботі Ради та відшкодування 
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витрат, здійснених при виконанні завдань, покладених 
на них Радою;

23) встановлення порядку представництва волосного або 
міського муніципалітету в Раді;

24) заснування та ліквідація компаній та фондів, що є влас-
ністю муніципалітетів волості або міста, затвердження та 
внесення поправок до статутів таких компаній та фондів;

25) надання дозволу на заснування або ліквідацію компанії, 
фонду, некомерційної організації, що є власністю муні-
ципалітету волості або міста;

251) призначення представників муніципалітету волості або 
міста, їх заступників на загальні збори асоціації місце-
вого врядування та їх відкликання;

26) відбір кандидатів на посаду народного судді;
27) обрання представника або представників Ради у Виборчу 

раду при Президентові Республіки;
271) надання згоди на призначення на посаду або звільнення 

з посади посадової особи або керівника відповідного 
структурного підрозділу, що здійснює внутрішній аудит;

 [зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опублі-
ковано в RT I 2010, 72, 543]

28) [Скасовано 17.10.2005 р., опубліковано в RT I 2005, 31, 230]
29) затвердження, внесення змін або скасування рішень 

муніципалітетів волості або міста з питань будівництва;
30) подання заявок на відчуження нерухомого майна;
31) ініціювання та прийняття комплексних планів розвитку;
 [зміни до пункту набули чинності 01.07.2009 р., опублі-

ковано в RT I 2009, 28, 170]
32) оприлюднення комплексних планів розвитку;
33) скасування існуючих детальних планів розвитку та 

прий няття нових детальних планів розвитку, розробле-
них відповідно до параграфу 10 (61) Закону про плану-
вання;

 [зміни до пункту набули чинності 01.07.2009 р., опублі-
ковано в RT I 2009, 28, 170]

34) заснування і реорганізація адміністративних органів 
муніципалітетів волості або міста та їх структурних під-
розділів, а також припинення їх діяльності та затвер-
дження статутів цих органів;
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35) встановлення соціальних гарантій для службовців та 
співробітників муніципалітетів волості або міста;

 [зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опублі-
ковано в RT I 06.07.2012, 1]

36) визначення штатного розкладу адміністративних орга-
нів муніципалітетів волості або міста та місця їх знахо-
дження, а також встановлення розміру заробітної плати;

 [зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опублі-
ковано в RT I 06.07.2012, 1]

361) встановлення правил землеустрою та землекористу-
вання;

362) встановлення правил утримання собак і котів;
363) встановлення правил поведінки з метою забезпечення 

громадського порядку;
364) прийняття та внесення змін до порядку поводження з 

відходами;
365) встановлення правил поводження з відходами;
366) встановлення порядку транспортування різних типів 

відходів, періодичності і часу вивезення, встановлення 
зон збирання відходів та встановлення плати за виве-
зення відходів;

 [зміни до пункту набули чинності 01.01.2011 р., опублі-
ковано в RT I 17.12.2010, 21]

37) інші питання, які відповідно до законодавства належать 
до виключної компетенції Ради.

(2) Питання, віднесені до компетенції місцевого самовряду-
вання вирішуються Радою місцевого самоврядування, яка має 
право делегувати управам вирішення таких питань.

(3) Рада місцевого самоврядування може делегувати муні-
ципалітету волості або міста вирішувати питання щодо вне-
сення змін до штатного розкладу адміністративних органів 
муніципалітетів волості або міста, до місця їх знаходження, а 
також до встановлення розміру заробітної плати з урахуванням 
розміру фонду заробітної плати, встановленого Радою.

[зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опубліко-
вано в RT I, 06.07.2012, 1]
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§ 23. Вимоги до нормативно-правових актів Ради  
та порядок набуття ними чинності

(1) Нормативно-правові акти Ради оприлюднюються від-
повідно до про цедури, визначеної в статуті муніципалітету 
волості або міста. Регламенти Ради публікуються в Riigi Teataja 
(Відомості Естонської Республіки) та набувають чинності на 
третій день після опублікування, якщо інше не передбачено 
самим Регламентом.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опубліко-
вано в RT I, 2010, 19, 101]

(2) Зміни, що вносяться до Регламентів, не мають зворотної 
сили, якщо ними посилюється відповідальність або збільшу-
ються зобов’язання. 

(3) Рішення Ради набувають чинності після їх опубліку-
вання.

[зміни до пункту набули чинності 01.08.2002 р., опубліко-
вано в RT I, 2002, 61, 375]

(4) Регламенти та рішення Ради підписує Голова Ради або 
його заступник.

(5) Регламенти та рішення Ради, протоколи засідань Ради 
мають бути доступними для всіх відповідно до про цедури, 
передбаченої законодавством і статутом муніципалітету волості 
або міста.

(6) [Скасовано 13.05.2010 р., опубліковано в RT I 2010, 19, 
101] 

(7) Регламенти та рішення Ради, протоколи засідань Ради 
викладаються естонською мовою. На територіях місцевого 
самоврядування, де більшість постійних жителів не володіє 
естонською мовою, протоколи засідань Ради можуть вида-
ватися мовою націо нальної меншини, якщо вона становить 
більшість постійних жителів території місцевого самовряду-
вання.

§ 24. Контроль за виконанням  
нормативно-правових актів

Виконання регламентів, рішень Ради, регламентів та роз-
поряджень муніципалітетів волості або міста контролюється 
радою та управою відповідно до про цедури, передбаченої зако-
нодавством і статутом муніципалітету волості або міста.



522

Р о з д і л  2.  Законодавчі акти країн Європи

§ 25. Зобов’язання роботодавців щодо членів рад
Роботодавець зобов’язаний не перешкоджати члену Ради 

брати участь у засіданнях Ради та засіданнях комітетів Ради та 
виконувати завдання, покладені Радою на члена Ради.

§ 26. Право членів Ради на отримання інформації
(1) Члени Ради мають право на отримання копій норма-

тивно-правових актів Ради та Управи, інших документів та 
інформації, крім тих, що містять дані щодо яких законодав-
ством встановлено заборону на розповсюдження.

(2) Член ради має право на відповідь на запит, відправлений 
ним або нею у письмовому вигляді до муніципалітету волості 
чи міста або до місцевої адміністративної установи, протягом 
десяти робочих днів з дати подання запиту. Норми, викладені 
у параграфі 5 (9) Закону про відповіді на листи та запити про 
роз’яснення, не поширюються на обставини цього пункту.

[зміни до пункту набули чинності 10.12.2004 р., опубліко-
вано в RT I, 2004, 81, 542]

РОЗДІЛ 3
УПРАВА

§ 27. Вибори волосного старійшини або мера міста
Волосний старійшина або мер міста обираються на умовах і 

в порядку, передбаченому цим Законом та статутом муніципа-
літету волості або міста, на чотири роки.

[зміни до пункту набули чинності 17.10.2005 р., опубліко-
вано в RT I, 2005, 31, 230]

§ 28. Право волосного старійшини  
або мера міста формувати Управу

(1) Волосний старійшина або мер міста має право сформу-
вати управу на строк його повноважень.

(2) Про цедура формування управи визначається в статутах 
муніципалітетів волості або міста.

(3) Волосний старійшина або мер міста наділяється повно-
важеннями, передбаченими законодавством та статутом муні-
ципалітету волості або міста, які починаються з дати офіцій-
ного призначення управи.
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§ 29. Строк повноважень управи
(1) Повноваження управи волості або міста починаються з 

дати призначення після відповідного затвердження Радою.
(2) На першому засіданні новообраної Ради управа оголо-

шує про свою відставку.
(3) Після оголошення про відставку управи волості або 

міста продовжують виконувати свої обов’язки до дати офіцій-
ного призначення нової управи.

(4) [Скасовано 15.10.1999 р., опубліковано в RT I 1999, 75, 
705]

§ 30. Компетенція управи волості або міста
(1) Управа волості або міста:
1) готує питання для обговорення на засіданні Ради, які сто-

суються позиції управи з певних питань або виконання 
рішень Ради;

2) здійснює діяльність на місцевому рівні відповідно до 
регламентів та рішень Ради та статуту муніципалітету 
волості або міста.

§ 31. Вимоги до регламентів та розпоряджень Управи,  
порядок набуття ними чинності

(1) Нормативно-правові акти управи волості або міста опри-
люднюються відповідно до про цедури, визначеної нормативно-
правовими актами місцевого самоврядування та статутом муні-
ципалітету волості або міста. Регламенти управ публікуються у 
Відомостях Естонської Республіки.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опубліко-
вано в RT I, 2010, 19, 101]

(2) Дані, оприлюднення яких заборонено законом або які 
призначені тільки для внутрішнього використання адміністра-
тивними установами муніципалітетів волості або міста, не під-
лягають оприлюдненню.

(3) Регламенти та розпорядження муніципалітетів волості 
або управ міста видаються та оприлюднюються естонською 
мовою.

(4) Регламент набуває чинності на третій день після його 
опублікування, якщо інше не передбачено самим Регламентом.

(5) Розпорядження управи набуває чинності після його 
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оприлюднення, якщо інше не передбачено самим розпоряджен-
ням.

(6) Регламенти та інші документи управ підписує відповідно 
старійшина волості або мер міста та секретар волосного муні-
ципалітету або міської управи.

[зміни до пункту набули чинності 17.10.2005 р., опубліко-
вано в RT I, 2005, 31, 230]

[...]

РОЗДІЛ 4 
УЧАСТЬ ЖИТЕЛІВ ВОЛОСТІ АБО МІСТА У ЗДІЙСНЕННІ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

§ 32. Право ініціювати питання про прийняття,  
внесення змін та скасування нормативно-правових  

актів місцевого самоврядування
(1) Не менше одного відсотка жителів волості або міста, що 

володіють правом голосу, але не менше, ніж п’ять осіб, мають 
право ініціювати питання про прийняття, внесення змін та 
скасування нормативно-правових актів місцевого самовряду-
вання; такі ініціативи мають бути розглянуті не пізніше, ніж 
три місяці з моменту їх подання.

(2) Питання, ініційовані відповідно до пункту 1 даного 
параграфу, мають бути представлені у волосний муніципалі-
тет або міську управу у вигляді відповідного проекту, до якого 
додається список ініціаторів з їх підписами. Якщо вирішення 
ініційо ваного питання входить до компетенції Ради, місцевий 
виконавчий орган протягом одного місяця повинен предста-
вити цей проект Раді разом з поясненням управи для прий-
няття рішення з цього питання.

(3) Представник ініціаторів має право брати участь в обго-
воренні такого питання в Раді або управі.

[зміни до пункту набули чинності 01.08.2002 р., опубліко-
вано в RT I, 2002, 61, 375]

§ 33. Подання про внесення змін  
до нормативно-правових актів Ради та Управи

(1) Кожна особа має право звернутися до виконавчого 
органу місцевого самоврядування з поданням про внесення 
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змін або скасування нормативно-правового акту, прийнятого 
волосним муніципалітетом або міською управою, якщо такий 
нормативно-правовий акт обмежує права заявника.

(2) [Скасовано 01.08.2002 р., опубліковано в RT I 2002, 61, 
375] 

РОЗДІЛ 5
ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА БЮДЖЕТ

§ 34. Муніципальна власність
(1) Муніципальна власність є власністю волості або міста.
(2) Волосна або міська Рада встановлює порядок управління 

майном волості або міста.
(3) Орган місцевого самоврядування має право передавати 

нерухоме майно, яке було передане у його власність на без-
оплатній основі державою, якщо таке нерухоме майно стало 
непридатним для виконання функцій місцевого самовряду-
вання або зникла необхідність у його використанні. Нерухоме 
майно, передане державою на безоплатній основі, може переда-
ватися у порядку, встановленому Радою органу місцевого само-
врядування. 

(4) Орган місцевого самоврядування при передачі споруд, 
розташованих у межах своєї адміністративної території, має 
право встановлювати переважне право на придбання для фізич-
них та юридичних осіб, якщо ці споруди в цілому або частково 
використовувалися для розміщення освітніх, медичних, куль-
турних або дошкільних закладів не менше, ніж один рік до їх 
передачі. У всіх інших випадках встановлення переважного 
права на придбання регулюється положеннями Закону про 
власність.

[зміни до пункту набули чинності 17.10.2005 р., опубліко-
вано в RT I, 2005, 31, 230]

§ 35. Економічна діяльність та участь  
у створенні юридичних осіб

(1) Муніципалітети волості або міста можуть створювати 
структурні підрозділи з надання послуг при адміністратив-
них установах волості або міста, які не є юридичними особами. 
Муніципалітети волості або міста можуть бути засновниками 
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або акціонерами компаній, а також засновувати фонди і бути 
членами неприбуткових організацій відповідно до Закону про 
управління фінансами місцевого самоврядування. Строки, 
умови та порядок участі муніципалітетів волості або міста в 
приватних підприємствах і організаціях встановлюються Радою 
місцевого самоврядування відповідно до Закону про фінансову 
діяльність органів місцевого самоврядування.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2011 р., опубліко-
вано в RT I, 2010, 72, 543]

(2) Рада місцевого самоврядування приймає рішення про 
створення або припинення діяльності підрозділів, що знахо-
дяться в управлінні адміністративних установ волості або міста. 
Статут, структура та штатний розклад підрозділів, що знахо-
дяться в управлінні адміністративних установ волості або міста, 
затверджуються у порядку, встановленому Радою, в такому ж 
порядку вносяться зміни до статуту, структури та штатного роз-
кладу підрозділів. Адміністративні установи волості або міста 
та підрозділи, що знаходяться в управлінні адміністративних 
установ волості або міста, реєструються в Реєстрі державних 
установ та установ місцевого самоврядування.

(3) Рада місцевого самоврядування приймає рішення про 
заснування, ліквідацію, реорганізацію та об’єднання господа-
рюючих суб’єктів, щодо яких адміністративні установи волості 
або міста є одноособовими засновниками, а також закритих та 
публічних товариств, в яких адміністративні установи волості 
або міста є одноособовими власниками. Рада затверджує ста-
тутні документи таких утворень та зміни до них. Волосний 
муніципалітет або міська управа призначає членів наглядових 
рад цих господарюючих суб’єктів, та має інші права засновника 
або власника. У разі, якщо закрите товариство не має наглядо-
вої ради, то волосний муніципалітет або міська управа призна-
чають членів ради для здійснення управління господарюючим 
суб’єктом.

(31) Наступні особи відповідно до пункту 2 параграфу 9 
Закону про управління фінансами місцевого самоврядування 
не можуть бути членами рад з управління фондами або неко-
мерційними об’єднаннями, засновниками яких є адміністра-
тивні установи волості або міста, а також закритих та публічних 
товариств, в яких адміністративні установи волості або міста 
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є одноособовими власниками, та інших підрозділів, що знахо-
дяться в управлінні адміністративних установ волості або міста: 

1) дія або бездіяльність яких призвела до банкрутства гос-
подарюючого суб’єкта;

2) протиправна дія або бездіяльність яких призвела до ану-
лювання ліцензії, виданої господарюючому суб’єкту;

3) яким заборонено займатися підприємницькою діяль-
ністю;

4) протиправна дія або бездіяльність яких призвела до збит-
ків юридичної особи;

5) які були покарані за економічні злочини, посадові зло-
чини та інші злочини проти власності; 

6) які мають значний особистий інте рес до господарюючого 
суб’єкта, виражений, зокрема, у тому, що ця особа є влас-
ником більшої частки цього господарюючого суб’єкта, що 
регулюється параграфом 9 Закону про ринок цінних папе-
рів, або якщо ця особа є членом управлінської ради компа-
нії, яка є продавцем чи покупцем товарів або постачальни-
ком чи споживачем послуг цього господарюючого суб’єкта.

[зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опубліко-
вано в RT I, 29.06.2012, 1] 

(4) Рішення про участь адміністративних установ волості 
або міста в управлінні суб’єктами господарювання, які мають 
кілька засновників або інших власників, або про участь адміні-
стративної установи волості або міста в управління неприбут-
ковою організацією, а також про припинення участі адміністра-
тивної установи волості або міста в управлінні приймається 
Радою місцевого самоврядування. В іншому випадку права 
власника або засновника набувають особи, призначені вико-
навчим органом місцевого самоврядування.

(5) Муніципалітети волості або міста мають право укладати 
угоди для виконання своїх функцій.

[зміни до пункту набули чинності 17.10.2005 р., опубліко-
вано в RT I, 2005, 31, 230]

§ 36. Податки і збори
(1) Місцеві податки та зміни ставок опо датку вання вста-

новлюються до складання місцевих бюджетів та додаткових 
бюджетів.
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[зміни до пункту набули чинності 01.01.2011 р., опубліко-
вано в RT I, 2010, 72, 543]

(2) Збори – це обов’язкові платежі, які відповідно до зако-
нодавства покладаються на фізичних або юридичних осіб та 
встановлюються регламентом Ради, та які скеровуються на 
управління власністю, розміщеною на території місцевого 
самоврядування.

(3) Збори сплачуються фізичними та юридичними особами 
відповідно до законодавства, з метою забезпечення дотримання 
правил утримання власного майна та майна, що знаходиться 
у володінні місцевого самоврядування, розташованого на її 
території, або утримання майна, що знаходиться у користу-
ванні місцевого самоврядування, на будь-який іншій терито-
рії та на державних землях, що безпосередньо примикають до 
таких територій.

(4) Види, ставки, строки та порядок справляння зборів, 
а також контроль за їх сплатою визначаються одночасно з їх 
встановленням.

(5) Особа, на яку покладено обов’язок сплачувати збори, 
може уповноважити іншу особу виконувати такий обов’язок за 
рахунок коштів цієї особи. Рада за мотивованим зверненням 
особи має право дозволити іншій особі здійснити такий поря-
док оплати у грошовому виразі, який визнається сплаченим 
збором. У разі отримання дозволу Ради, розмір вартості робіт, 
необхідних для виконання обов’язку зі сплати зборів, визнача-
ється відповідно до порядку, встановленого Радою.

(6) Контроль за справлянням зборів покладається на вико-
навчі органи місцевого самоврядування.

(7) Збори не можуть бути замінені податками, які безпосе-
редньо спрямовуються до місцевого бюджету.

(8) Податки, штрафи та пені, оплати за послуги, плата, що 
надходить за фінансовими зобов’язаннями, або будь-яка інша 
плата, не може виступати в якості зборів.

(9) Збори не можуть бути предметом договору.

§ 37. Засади підготовки плану розвитку
[зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опубліко-

вано в RT I, 28.12.2012, 3]
(1) Муніципалітети волості або міста повинні мати плани 
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розвитку та розробляти бюджетну політику на основі яких 
комплексно і скоординовано здійснюється розвиток різних 
сфер місцевого життя.

(2) План розвитку відповідної волості або міста має містити, 
принаймні, наступні положення:

1) довгострокові напрямки розвитку економічної, соці-
альної, культурної сфер та навколишнього природного 
середовища з урахуванням місцевих потреб;

2) аналіз сучасного стану, основних тенденцій та існуючих 
проблем розвитку волості або міста за сферами діяль-
ності;

3) визначені стратегічні цілі розвитку відповідних сфер 
діяльності та очікуваний результат, який має бути досяг-
нутий у результаті реалізації плану розвитку;

(4) визначені заходи, необхідні для досягнення стратегічних 
цілей розвитку.

(3) Муніципалітет волості або міста може також розробляти 
додатковий план розвитку:

1) частини території волості або міста;
2) певної сфери діяльності;
3) кількох волостей чи міст або частин їх території, які 

засновані за угодами.
(4) Додаткові плани розвитку, зазначені у пункті 3 цього 

параграфу, складаються відповідно до плану розвитку, який у 
свою чергу носить комплексний характер й охоплює всі сфери 
місцевого життя.

(5) Якщо додатковий план розвитку, передбачений у під-
пункті 3 пункту 2 даного параграфу, містить аналіз сучасного 
стану справ, то ця частина не включається до плану розвитку.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опубліко-
вано в RT I, 28.12.2012, 3]

§ 371. Взаємозв’язок між планом розвитку,  
бюджетною політикою та бюджетом

(1) Бюджетна політика створює межі фінансового управ-
ління, визначається планом розвитку, є його складовою час-
тиною або окремим документом, який додається до плану роз-
витку. Бюджетна політика на місцевому рівні визначається 
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відповідно до Закону про управління фінансами місцевого 
самоврядування.

(2) План розвитку та бюджетна політика є основою для під-
готовки бюджету місцевого самоврядування, прийняття на себе 
зобов’язань, проведення операцій, пов’язаних із власністю, пла-
нування інвестицій та заходів щодо залучення інвестицій.

(3) Якщо до плану розвитку вносяться зміни, які стосуються 
бюджету місцевого самоврядування, то відповідні зміни вно-
сяться й у бюджетну політику, визначену планом розвитку.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опубліко-
вано в RT I, 28.12.2012, 3]

§ 372. Розробка, опрацювання, прийняття та опублікування 
плану розвитку та бюджетної політики

(1) Регламентом органів місцевого самоврядування вста-
новлюються порядок підготовки плану розвитку та бюджетної 
політики, а також про цедури і строки подання інформації, необ-
хідної для підготовки бюджетної політики, для адміністратив-
них установ органів місцевого самоврядування відповідно до 
Закону про управління фінансами місцевого самоврядування.

(2) Рада може дозволити муніципалітету волості або місь-
кій управі встановити відповідним регламентом порядок під-
готовки плану розвитку та бюджетної політики.

(3) План розвитку та бюджетна політика приймаються не 
пізніше 15 жовтня поточного року на наступні чотири бюджетні 
роки.

(4) Муніципалітет волості або міська управа готує проект 
плану розвитку і проект бюджетної політики та представляє їх 
на затвердження волосній або міській раді.

(5) Муніципалітет волості або міська управа залучає до під-
готовки плану розвитку та бюджетної політики всіх зацікавле-
них осіб шляхом організації громадських обговорень.

(6) Муніципалітет волості або міська управа розміщує про-
ект плану розвитку та проект бюджетної політики на своєму 
веб-сайті, принаймні, за два тижні до їх передачі на розгляд від-
повідної ради.

(7) Рада волості або міста затверджує регламентом план роз-
витку та бюджетну політику не пізніше строку, зазначеного у 
пункті 3 цього параграфу. План розвитку та бюджетна політика 
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приймаються до прийняття місцевого бюджету на наступний 
рік.

(8) План розвитку та бюджетна політика, а також протокол 
засідання ради з цього питання та протоколи засідань коміте-
тів ради, на яких обговорювалися план розвитку та бюджетна 
політика, розміщуються на веб-сайті муніципалітету волості 
або міста не пізніше семи робочих днів з дня прийняття плану 
розвитку і бюджетної політики.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2013 р., опубліко-
вано в RT I, 28.12.2012, 3] 

§ 38. Бюджет волості або міста
Порядок складання, розгляду, виконання місцевого бюджету, 

внесення змін до нього та його оприлюднення, а також правила 
складання звітності про виконання місцевих бюджетів визна-
чені Законом про управління фінансами місцевого самовряду-
вання.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2011 р., опубліко-
вано в RT I, 2010, 72, 543] 

[...]

РОЗДІЛ 8
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ МУНІЦИПАЛЬНИХ 

УТВОРЕНЬ І МІСЬКИХ РАЙОНІВ

§ 56. Сільські муніципальні утворення або міські райони
Сільські муніципальні утворення або міські райони пред-

ставляють певну територію, яка входить до складу волості або 
міста, та діють відповідно до статуту сільського муніципаль-
ного утворення або статуту міського району, затверджених від-
повідною радою.

§ 57. Формування сільських муніципальних  
утворень або міських районів

(1) Формування сільських муніципальних утворень або 
міських районів здійснюється за ініціативою:

1) однієї чверті членів ради;
2) не менше одного відсотка жителів волості або міста, що 

володіють правом голосу, але не менше, ніж п’ять осіб;
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3) волосного муніципалітету або міської управи.
(2) Статут сільського муніципального утворення або місь-

кого району має містити:
1) опис меж сільського муніципального утворення або місь-

кого району;
2) порядок формування виконавчого органу сільського 

муніципального утворення або міського району;
3) порядок призначення на посаду старости сільського муні-

ципального утворення або міського району, строк повно-
важень якого не має перевищувати строк повноважень 
волосної або міської ради;

4) положення про виділення бюджетних коштів виконавчим 
органом волості або міста для виконання функцій вико-
навчим органом сільського муніципального утворення 
або міського району та старости сільського муніципаль-
ного утворення або міського району;

5) положення про здійснення контролю за діяльністю вико-
навчого органу сільського муніципального утворення або 
міського району та старости сільського муніципального 
утворення або міського району, та про порядок ліквіда-
ції сільського муніципального утворення або міського 
району.

(3) На підставі відповідного подання Рада приймає рішення 
про створення або про відмову у створенні сільського муніци-
пального утворення або міського району. Якщо це необхідно, 
Рада може організувати опитування громадської думки меш-
канців щодо такого питання.

(4) Виконавчий орган сільського муніципального утворення 
або міського району та староста сільського муніципального 
утворення або міського району не мають права видавати нор-
мативно-правові акти загального характеру.

(5) Староста сільського муніципального утворення або місь-
кого району може в межах своїх повноважень видавати накази, 
які мають індивідуальний характер, і директиви, які стосуються 
організаційних питань діяльності виконавчого органу сіль-
ського муніципального утворення або міського району.

(6) Вимоги, встановлені в пунктах 1–5 параграфу 31 цього 
Закону, поширюються на накази старости сільського муніци-
пального утворення або міського району. Такі накази підписує 
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староста сільського муніципального утворення або міського 
району.

(7) Нагляд за наказами старости сільського муніципального 
утворення або міського району здійснює старійшина волості 
або мер міста відповідно до порядку, передбаченого статутом 
волості або міста.

(8) Виконавчі органи волості або міста не можуть обмеж-
увати повноваження виконавчого органу сільського муніци-
пального утворення або міського району та старости сільського 
муніципального утворення або міського району, а також змен-
шувати виділені бюджетні асигнування протягом бюджетного 
року.

§ 571. Призначення на посаду та звільнення  
з посади старости сільського муніципального  

утворення або міського району
(1) Призначення на посаду та звільнення з посади старости 

сільського муніципального утворення або міського району здій-
снює виконавчий орган волості або міста за поданням волос-
ного старійшини або мера міста.

(11) Положення Закону про публічну службу стосовно поса-
дових осіб поширюються на старосту сільського муніципаль-
ного утворення та старосту міського району, якщо інше не 
передбачено цим Законом.

[зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опубліко-
вано в RT I, 06.07.2012, 1] 

(12) При призначенні на посаду старости сільського муніци-
пального утворення або старости міського району положення 
параграфів 16–20 Закону про публічну службу не застосову-
ються.

[зміни до пункту набули чинності 01.04.2013 р., опубліко-
вано в RT I, 06.07.2012, 1] 

(2) Звільнення з посади старости сільського муніципального 
утворення або старости міського району здійснюється відпо-
відно до положень Закону про державну службу на підставі 
мотивованого подання волосного старійшини або мера міста.

[зміни до пункту набули чинності 17.10.2005 р., опубліко-
вано в RT I, 2005, 31, 230]
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§ 58. Староста малого міста або села
(1) Мале місто або село може обрати старосту на загальних 

зборах.
(2) Староста виконує завдання управління малим містом 

або селом на контрактній основі.
(3) Рада може затвердити статут мера міста окремо від ста-

туту муніципалітету, статуту маленького міста, статуту старій-
шини села або міста, який окремо від статуту муніципалітету, 
статуту маленького міста, статуту старійшини села або міста, 
встановлює порядок обрання мера міста, вимоги до кандидатів 
на посаду мера міста, визначає повноваження мера, його права 
та обов’язки, а також строк повноважень. Строк повноважень 
мера міста не обмежується строком повноважень відповідної 
Ради.

[зміни до пункту набули чинності 17.10.2005 р., опубліко-
вано в RT I, 2005, 31, 230]

РОЗДІЛ 9 
[Скасовано 12.12.1994 р., опубліковано в RT I 1994, 84, 1475]

РОЗДІЛ 10
СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ

§ 62. Форми співробітництва
(1) З метою здійснення представництва, захисту спільних 

інте ресів та для виконання спільних завдань муніципалітети 
волості або міста можуть:

1) співпрацювати;
2) з цією метою делегувати повноваження відповідним сіль-

ським або міським муніципальним утворенням;
3) створювати асоціації місцевих органів та інших організа-

ції.
(2) З метою реалізації вимог, викладених у пункті 1 цього 

параграфу, муніципалітети волості або міста мають право ство-
рювати спільно юридичні особи на підставі відповідних угод. 

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2003 р., опубліко-
вано в RT I, 2002, 96, 565]



535

2.2. Досвід децентралізації у посткомуністичних державах – членах ЄС

§ 63. Організації місцевого самоврядування
Організації місцевого самоврядування здійснюють свою 

діяльність на націо нальному рівні та на рівні повітів відпо-
відно до вимог, встановлених Законом про організації місце-
вого самоврядування.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2003 р., опубліко-
вано в RT I, 2002, 96, 565]

§ 64. [Скасовано 01.01.2003 р.,  
опубліковано в RT I 2002, 96, 565] 

РОЗДІЛ 11
ВІДНОСИНИ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА НАГЛЯД 

§ 65. Відносини між органами місцевого  
самоврядування та органами державної влади

(1) Відносини між органами місцевого самоврядування та 
органами державної влади встановлюються відповідно до зако-
нодавства та на підставі укладених угод.

(2) Органи місцевого самоврядування не мають права деле-
гувати виконання своїх функцій, свої повноваження адміні-
стративним державним установам, а також витрачати свої 
кошти, виділені органам місцевого самоврядування відповідно 
до законодавства, на їх утримання. 

(3) Волосні та міські ради, асоціації місцевого самовряду-
вання мають право вносити пропозиції до Уряду Республіки 
щодо прийняття нових нормативно-правових актів або вне-
сення змін до чинних.

(4) Органи державної влади відповідно до своєї компетен-
ції вчасно та у належній формі консультують місцеві виконавчі 
органи з питань планування та виконання рішень, які стосу-
ються місцевого самоврядування.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2003 р., опубліко-
вано в RT I, 2002, 96, 565]

§ 66. Контроль та нагляд за діяльністю місцевого  
самоврядування

(1) Губернатор повіту здійснює нагляд за діяльністю місце-
вого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.
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(2) Державний орган незалежного оцінювання діяльності 
здійснює контроль за діяльністю місцевого самоврядування 
відповідно до Закону про Державний орган незалежного оці-
нювання діяльності.

(3) Канцлер юстиції здійснює нагляд за відповідністю нор-
мативно-правових актів загального характеру, виданих орга-
нами місцевого самоврядування, Конституції Естонської 
Республіки та законодавству.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2006 р., опубліко-
вано в RT I, 2005, 32, 235]

§ 661. Наглядовий контроль
(1) Наглядовий контроль за діяльністю адміністративних 

установ муніципалітетів волості або міста, їх посадових осіб, 
а також підрозділів, що знаходяться в управлінні адміністра-
тивних установ волості або міста, та їх керівників здійснюється 
урядом.

(2) При здійсненні наглядового контролю, уряд має право:
1) видати припис для усунення недоліків, що містяться у 

розпорядчому документі або нормативно-правовому акті;
2) призупинити дію нормативно-правового акта або розпо-

рядження;
3) визнати розпорядження нікчемним.
(3) Рішення, прийняте в порядку наглядового контролю, має 

бути вмотивованим.
(4) Виконання розпорядження або нормативно-правового 

акта, виданих адміністративною установою муніципалітетів 
волості або міста, їх посадовою особою, а також підрозділом, 
що знаходяться в управлінні адміністративних установ волості 
або міста, та їх керівником, може бути призупинено на строк 
до десяти робочих днів для здійснення додаткової перевірки 
законності розпорядження або нормативно-правового акта та 
доцільності його видання, а також для збору необхідної додат-
кової інформації, в тому числі пояснень від суб’єкта, що видав 
розпорядження або нормативно-правовий акт.

(5) Строк, на який зупиняється виконання розпорядження 
або нормативно-правового акта в порядку нагляду, встановлю-
ється законодавством, при цьому відповідно зупиняється вико-
нання інших розпоряджень або нормативно-правових актів, 
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виданих на виконання зазначеного розпорядження або норма-
тивно-правового акта.

(6) Уряд скасовує розпорядження або нормативно-право-
вий акт, виданий адміністративною установою муніципалітету 
волості або міста, їх посадовою особою, а також підрозділом, 
що знаходиться в управлінні адміністративних установ волості 
або міста, та їх керівником, якщо це розпорядження або норма-
тивно-правовий акт не відповідає Конституції Естонії, іншим 
законодавчим актам або нормативно-правовим актам про міс-
цеве самоврядуванням.

(7) Уряд визнає нікчемним розпорядження або нормативно-
правовий акт, виданий адміністративною установою муніципа-
літетів волості або міста, їх посадовою особою, а також підроз-
ділом, що знаходиться в управлінні адміністративних установ 
волості або міста, та їх керівником, якщо розпорядження або 
нормативно-правовий акт не відповідає принципам місцевого 
самоврядування, або створює підстави для необґрунтованого 
використання коштів бюджету волості або міста.

(8) Розпорядження або нормативно-правовий акт, видання 
яких передбачено законом, або які видані на його виконання, не 
можуть бути скасованими або визнаними нікчемними з огляду 
на їх недоцільність.

(9) Наглядовий контроль за виданням розпоряджень або 
нормативно-правових актів, що здійснюється на підставі цього 
Закону, не поширюється на інші розпорядження або норма-
тивно-правові акти, що видаються державними органами, що 
здійснюють контрольну функцію.

[зміни до пункту набули чинності 01.09.2002 р., опубліко-
вано в RT I, 2002, 63, 387]

РОЗДІЛ 111

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 662. Порушення правил землеустрою та землекористу-
вання або невиконання обов’язків

(1) Порушення правил землеустрою та землекористування 
або невиконання обов’язків тягне за собою накладення штрафу 
у розмірі до 100 штрафних одиниць.
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(2) Ті самі дії, вчинені юридичною особою, тягнуть за собою 
накладення штрафу в розмірі до 1300 євро.

[зміни до пункту набули чинності 01.01.2011 р., опубліко-
вано в RT I, 2010, 22, 108]

§ 663. Порушення правил утримання собак і котів
(1) Порушення правил утримання собак і котів тягне за 

собою накладення штрафу у розмірі до 100 штрафних одиниць.
(2) Ті самі дії, якщо вони призвели до пошкодження майна 

або нанесли шкоду здоров’ю людини тягнуть за собою накла-
дення штрафу у розмірі до 200 штрафних одиниць.

§ 664. Розгляд справ про правопорушення.
(1) До правопорушень, визначених параграфами 662 та 663 

цього Закону також застосовуються положення Загальної час-
тини Кримінального кодексу та Кодексу про правопорушення. 

(2) Розгляд справ щодо правопорушень, зазначених у пара-
графах 662 та 663 цього Закону, здійснюють наступні позасудові 
органи:

1) муніципалітет волості або управа міста;
2) департамент поліції або прикордонної охорони.
[зміни до пункту набули чинності 01.01.2012 р., опубліко-

вано в RT I, 29.12.2011, 1] 
(3) Екологічна інспекція проводить у позасудовому порядку 

розгляд справ про правопорушення, зазначені в параграфі 662 
цього Закону.

§ 665. Зарахування штрафів
Сума попереджувального штрафу або штрафу, накладе-

ного муніципалітетом волості або управою міста в позасудо-
вому порядку за правопорушення, визначені у параграфах 662 
та 663 цього Закону, зараховуються до бюджету органу місце-
вого самоврядування, який прийняв рішення про накладення 
штрафу.
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Л А Т В І Я

ЗАКОН ЛАТВІЇ ПРО ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

(прийнятий 19 травня 1994 року,  
зі змінами станом на 31 січня 2013 року)

(витяги)

The Law of Latvia on Local Governments
(Adopted on 19 May 1994, with amendments of January 31, 2013)

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.
Цей Закон визначає загальні положення і економічні засади 

діяльності органів місцевого врядування Латвії, повноваження 
органів місцевого врядування, права та обов’язки міських і 
муніципальних рад і їхніх установ, а також голів міських і муні-
ципальних рад, відносини між органами місцевого врядування 
і Кабінетом міністрів та міністерствами, а також загальні поло-
ження щодо відносин між органами місцевого врядування.

[17 липня 2008 р.]

Стаття 2. [17 липня 2008 р.]

Стаття 3.
Орган місцевого врядування є адміністративним орга-

ном, який через свої установи, що складаються з представ-
ників, обраних громадянами, – міську або муніципальну 
раду, – та інші створені ними установи та інституції забезпе-
чує виконання функцій, визначених законом, а також вико-
нання завдань, поставлених Кабінетом міністрів відповідно до 
передбаченої законом про цедури, та реалізацію добровільних 
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ініціатив органу місцевого врядування з урахуванням інте ресів 
Держави і жителів відповідної адміністративної території.

[17 липня 2008 р.]
Робочою мовою міської або муніципальної ради органу міс-

цевого врядування (надалі – міської або муніципальної ради) 
та створених нею установ та інституцій має бути латвійська.

[13 листопада 1997 р.; 14 жовтня 1998 р.; 6 червня 2002 р.;  
17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 4.
У процесі створення місцевої територіальної адміністрації 

органи місцевого врядування у рамках, визначених Законом 
про органи місцевого врядування, мають керуватися публіч-
ним правом, однак у сфері приватного права органи місцевого 
врядування мають права юридичної особи.

[14 жовтня 1998 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 5. 
У рамках своїх повноважень і закону органи місцевого вря-

дування повинні здійснювати свою діяльність незалежно.
У процесі виконання делегованих державних адміністратив-

них функцій і адміністративних завдань орган місцевого вря-
дування представляє Республіку Латвія і підпорядковується 
Кабінету міністрів.

Республіка Латвія несе відповідальність за законне і ефек-
тивне виконання делегованих державних адміністративних 
функцій і адміністративних завдань. Тип і спосіб підпорядку-
вання органу місцевого врядування має визначатися законами 
та іншими нормативними актами.

Міністерство охорони навколишнього середовища і регіо-
нального розвитку здійснює нагляд за діяльністю органів 
місцевого врядування у рамках цього Закону. Державні адмі-
ністративні установи та посадові особи, які у визначених 
випадках і відповідно до порядку, встановленого законом, здій-
снюють нагляд за законністю діяльності органів місцевого вря-
дування і визначають, чи міська або муніципальна рада органу 
місцевого врядування або її голова, заступник голови або 
інші посадові особи органу місцевого врядування не дотрима-
лися або порушили положення Конституції, законів, постанов 
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Кабінету міністрів або судові рішення, зобов’язані повідомити 
Міністерство охорони навколишнього середовища і регіо-
нального розвитку.

Розмір заробітної плати голови міської або муніципальної 
ради, його заступника, адміністративного персоналу органу міс-
цевого врядування, голів установ органу місцевого врядування 
та інших посадових осіб і працівників органу місцевого вряду-
вання має визначатися згідно з Законом про оплату праці поса-
дових осіб і працівників державних та місцевих органів влади.

[8 червня 1995 р.; 5 лютого 1997 р.; 9 грудня 1999 р.; 21 грудня 
2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.;  
1 грудня 2009 р.; 16 грудня 2010 р.]

РОЗДІЛ ІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

Стаття 6.
У сфері публічного права до повноважень органів місцевого 

врядування відносяться:
1) незалежні функції, визначені цим Законом (стаття 7);
2) незалежні функції, визначені іншими законами (стаття 8);
3) делеговані державні адміністративні функції, виконання 

яких покладене на відповідний орган місцевого врядування 
згідно з порядком, передбаченим цим Законом (стаття 9);

4) інші функції, що перебувають у компетенції органів міс-
цевого врядування, виконання яких було покладене на 
відповідний орган місцевого врядування згідно з поряд-
ком, передбаченим цим Законом (стаття 10);

5) адміністративні завдання, виконання яких згідно з 
порядком, передбаченим цим Законом, було покладене 
на органи місцевого врядування державними адміністра-
тивними установами (стаття 11);

6) незалежні функції, які здійснюються для реалізації 
добровільних ініціатив (стаття 12).

[17 лютого 2005 р.]

Стаття 7.
Незалежні функції органів місцевого врядування, визна-

чені у статті 15 цього Закону, повинні виконуватися згідно з 
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порядком, встановленим відповідними законами і постановами 
Кабінету міністрів.

Виконання незалежних функцій, визначених у статті 15 цього 
Закону, має відбуватися під наглядом органів місцевого вряду-
вання, які є відповідальними за них. Кошти для виконання таких 
функцій мають надаватися з бюджету відповідного органу місце-
вого врядування, якщо інше не передбачено законом.

У разі передачі органам місцевого врядування нових неза-
лежних функцій, визначених у статті 15 цього Закону, вико-
нання яких вимагає підвищення витрат, закон, який визначає 
порядок виконання таких функцій, повинен також визначати 
нові джерела доходів для органів місцевого врядування.

[17 лютого 2005 р.]

Стаття 8.
Органи місцевого врядування можуть бути наділеними 

незалежними функціями, не передбаченими цим Законом, шля-
хом прийняття нового закону, який має паралельно визначати 
додаткові джерела фінансування, якщо виконання функцій 
пов’язане із підвищенням витрат.

Виконання функцій, про які йдеться у цій Статті, має відбу-
ватися під наглядом органів місцевого врядування, які є відпо-
відальними за них.

[17 лютого 2005 р.]

Стаття 9.
Державні адміністративні установи можуть уповноважити 

органи місцевого врядування на виконання окремих функцій дер-
жавних адміністративних установ, якщо це передбачено законами 
або постановами Кабінету міністрів, визначивши порядок вико-
нання і моніторингу виконання таких функцій. 

У разі передачі функцій державних адміністративних установ 
органам місцевого врядування кошти з бюджетів відповідних дер-
жавних адміністративних установ, призначені для виконання таких 
функцій, мають бути передані органам місцевого врядування.

Виконання функцій державних адміністративних установ, 
переданих органам місцевого врядування, здійснюється відповід-
ним органом місцевого врядування, проте державна адміністра-
тивна установа, яка передала ці функції, несе відповідальність за 
їхнє виконання.
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Стаття 10. 
За спільною згодою органи місцевого врядування можуть 

передавати один одному окремі функції, що належать до їхньої 
компетенції. Рішення про передачу таких функцій приймається 
міською або муніципальною радою відповідного органу місце-
вого врядування. Відповідно до такого рішення укладається 
письмова угода, в якій визначаються джерела фінансування для 
виконання функцій.

Міська або муніципальна рада, яка згідно з законом наділена 
цими функціями, несе відповідальність за виконання функцій, 
зазначених у параграфі 1 цієї Статті, і здійснює нагляд за їхнім 
виконанням.

Функції, які належать до виключної компетенції відповід-
ної міської або муніципальної ради і зазначені у статті 21 цього 
Закону, а також функції, передані органам місцевого вряду-
вання згідно з порядком, передбаченим статтею 9 цього Закону, 
не можуть бути делегованими іншим органам місцевого вряду-
вання.

[17 липня 2008 р.]
[8 червня 1995 р.; 13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.;  

17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 11.
У випадках, передбачених законом і згідно з порядком, 

визначеним Законом про структуру державного управління, 
Кабінет міністрів може делегувати органам місцевого вряду-
вання певні адміністративні завдання.

Делегуючи адміністративні завдання, Кабінет міністрів 
повинен одночасно забезпечити надання ресурсів, необхідних 
органам місцевого врядування для виконання таких завдань.

За згодою органів місцевого врядування виконання завдань 
може здійснюватися за рахунок їхніх власних ресурсів.

[17 лютого 2005 р.]

Стаття 12.
В інте ресах жителів відповідної адміністративної терито-

рії органи місцевого врядування можуть добровільно реалізо-
вувати власні ініціативи з будь-яких питань, що не належать 
до компетенції Сейму, Кабінету міністрів, міністерств, інших 
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державних адміністративних установ, судів або інших органів 
місцевого врядування, і якщо така діяльність не заборонена 
законом.

Стаття 13.
Державні адміністративні установи не мають права переда-

вати органам місцевого врядування функції і завдання, не нада-
ючи коштів для їхнього виконання.

Якщо у нових законах або рішеннях Кабінету міністрів пору-
шуються положення статей 8 і 11 цього Закону щодо фінан-
сування тимчасових функцій органів місцевого врядування і 
разових завдань, органи місцевого врядування згідно з поряд-
ком, передбаченим Законом про органи місцевого врядування, 
можуть ініціювати скасування відповідного закону або рішення 
Кабінету міністрів і вимагати відшкодування збитків, завданих 
органам місцевого врядування у процесі виконання відповід-
них функцій або завдань.

Стаття 14.
У процесі виконання своїх функцій органи місцевого вряду-

вання мають право згідно з порядком, передбаченим законом:
1) засновувати установи, товариства, організації і компанії, 

а також інвестувати власні ресурси в компанії;
2) купувати і продавати рухоме і нерухоме майно, дозво-

ляти приватизувати заклади, що належать органам міс-
цевого врядування, здійснювати транзакції, а також здій-
снювати інші дії приватноправового характеру;

3) встановлювати місцеві збори і визначати їхній розмір, 
визначати розміри податків і порядок звільнення від 
сплати податків;

4) подавати позови до судів і скарги до адміністративних 
установ;

5) отримувати інформацію від державних установ.
З метою виконання своїх функцій органи місцевого вряду-

вання згідно з порядком, передбаченим законом, зобов’язані:
1) розробляти програму розвитку для території відповід-

ного органу місцевого врядування, забезпечувати реалі-
зацію плану територіального розвитку і здійснення адмі-
ністративного нагляду за територіальним плануванням;
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2) розробляти і затверджувати бюджет органу місцевого 
врядування;

3) раціо нально та ефективно управляти рухомим і нерухо-
мим майном органу місцевого врядування;

4) стягувати податки і збори;
5) відповідно до прийнятих зобов’язань здійснювати вико-

нання проектів, передбачених державною інвестиційною 
програмою;

6) використовувати фінансові ресурси органу місцевого 
врядування раціо нально і ефективно відповідно за 
затвердженого бюджету органу місцевого врядування;

7) надавати Кабінету міністрів і міністерствам інформа-
цію щодо питань, які стосуються діяльності відповідного 
органу місцевого врядування;

8) збирати, використовувати і зберігати документи, що 
з’явилися у процесі діяльності органу місцевого вряду-
вання, до їхньої передачі до державних архівів.

У випадках, передбачених законом, з метою здійснення 
своїх функцій органи місцевого врядування можуть видавати 
обов’язкові для виконання акти.

[8 червня 1995 р.; 13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.;  
17 лютого 2005 р.]

Стаття 15.
Органи місцевого врядування мають такі незалежні функції:
1) організовувати надання мешканцям комунальних 

послуг (водопостачання, каналізація, теплопостачання, 
управління відходами, приймання і очищення стічних 
вод) незалежно від того, хто є власником житлового 
приміщення;

2) слідкувати за станом громадських послуг і закладів та 
санітарною чистотою адміністративної території (будів-
ництво, ремонт і підтримання доріг, вулиць і площ; 
освітлення вулиць, площ та інших зон, призначених для 
громадського користування; благоустрій парків, площ 
і зелених зон; нагляд за збором і ліквідацією відходів; 
заходи для захисту проти повеней; будівництво та під-
тримання цвинтарів та місць поховання тварин);

3) визначати порядок використання лісів і  вод, 
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призначених для громадського користування, якщо 
інше не передбачено законом;

4) надавати мешканцям освіту (забезпечення права меш-
канців на отримання початкової і загальної середньої 
освіти; забезпечення дітей дошкільного і шкільного віку 
місцями в навчальних закладах; організаційна і фінан-
сова допомога недержавним підготовчим і навчальним 
закладам та ін.);

5) підтримувати культуру і сприяти збереженню традицій-
них культурних цінностей та розвитку творчої народної 
діяльності (організаційна і фінансова допомога закла-
дам культури і під час проведення культурних подій, 
допомога у збереженні пам’яток культури та ін.);

6) забезпечувати доступ до охорони здоров’я, а також 
популяризувати спорт і здоровий спосіб життя серед 
населення;

7) забезпечувати надання мешканцям соціальної допо-
моги (допомога бідним сім’ям і соціально незахище-
ним особам, забезпечення осіб похилого віку місцями у 
будинках для престарілих, забезпечення сиріт та дітей 
без батьківської опіки місцями в навчальних закладах, 
надання нічних притулків бездомним та ін.);

8) займатися питаннями опіки, усиновлення й захисту осо-
бистих і майнових прав та інте ресів дітей;

9) надавати допомогу мешканцям у вирішенні проблем, 
пов’язаних з житловим забезпеченням;

10) сприяти здійсненню господарської діяльності на відпо-
відній адміністративній території та приділяти увагу 
питанню зменшення безробіття;

11) видавати дозволи та ліцензії на комерційну діяльність, 
якщо це передбачено законом;

12) брати участь у забезпеченні громадського порядку і 
боротися з пияцтвом і аморальними вчинками;

13) згідно з планами територіальної забудови відповідного 
органу місцевого врядування визначати порядок вико-
ристання земель;

14) забезпечувати законність процесу забудови на відповід-
ній адміністративній території;

15) проводити реєстрацію актів цивільного стану;
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16) збирати і надавати відомості для потреб державної ста-
тистики;

17) вживати необхідних заходів для проведення виборів у 
міські або муніципальні ради;

18) брати участь у забезпеченні громадської оборони;
19) організовувати надання послуг громадського тран-

спорту;
20) [17 липня 2008 р.];
21) організовувати процес безперервної освіти для вчителів;
22) вести облік дітей, що проживають на відповідній адміні-

стративній території;
23) здійснювати захист прав дітей на відповідній адміні-

стративній території.
[17 липня 2008 р.]
У випадках і відповідно до порядку, передбаченого у між-

народних угодах, законах або постановах Кабінету міністрів, 
Держава повинна брати участь у виконанні та фінансуванні 
певних незалежних функцій.

Орган місцевого врядування може делегувати виконання 
завдань, пов’язаних із незалежними функціями, певній поса-
довій особі або фізичній особі. Порядок, способи і обмеження 
щодо процесу делегування адміністративних завдань мають 
визначатися Законом про структуру державного управління.

[8 червня  1995  р.; 13 листопада  1997  р.; 5 лютого  1998  р.;  
9 грудня 1999 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 липня 
2008 р.; 16 червня 2009 р.]

Стаття 16. [13 листопада 1997 р.]

Стаття 17. [13 листопада 1997 р.]

Стаття 17.1

Згідно з порядком, встановленим Законом про струк-
туру державного управління, Кабінет міністрів може укласти 
публічно-правову угоду з органами місцевого врядування для 
виконання завдань, що стосуються певних державних адміні-
стративних функцій.

[17 лютого 2005 р.]
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Стаття 17. 2

Крім функцій, зазначених у статті 15 цього Закону, столиця 
держави Рига має виконувати наступні державні та місцеві 
функції міста-столиці: 

1) надавати підтримку центральним органам державної 
влади, іноземним дипломатичним місіям і консульствам, 
а також забезпечувати належні умови для діяльності між-
народних організацій;

2) забезпечувати умови для прийому іноземних делегацій і 
підтримання націо нальних об’єктів для прийому делега-
цій;

3) брати участь у підтриманні та вдосконаленні стану істо-
ричних об’єктів державного та міжнародного значення, 
культурних та історичних об’єктів націо нального зна-
чення, а також культурної інфраструктури;

4) брати участь у підтриманні та вдосконаленні стану сис-
тем зв’язку і транспортної інфраструктури державного 
значення.

[17 лютого 2005 р.]

РОЗДІЛ ІІІ
МІСЬКІ ТА МУНІЦИПАЛЬНІ РАДИ

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.;  
17 липня 2008 р.]

Стаття 18.
Міські та муніципальні ради мають складатися з обраних 

членів.
Кількість членів, які мають бути обраними до складу місь-

ких або муніципальних рад, має визначатися Законом про 
вибори до міської ради і муніципальної ради.

Права та обов’язки членів міських і муніципальних рад 
мають визначатися цим Законом і Законом про статус членів 
міських рад і муніципальних рад.

Члени міських і муніципальних рад мають отримувати заро-
бітну плату за участь у засіданнях міських і муніципальних рад 
і комітетів та за виконання інших обов’язків члена ради.

[21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]
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Стаття 19. 
Перше засідання новообраної ради скликається головою 

міської або муніципальної виборчої комісії протягом строку, 
визначеного Законом про вибори міської ради і муніципальної 
ради. Термін повноважень попередньої міської або муніципаль-
ної ради закінчується разом з проведенням першого засідання 
новообраної міської або муніципальної ради.

До обрання голови міської або муніципальної ради голова 
виборчої комісії має вести засідання і підписати рішення місь-
кої або муніципальної ради про обрання голови міської або 
муніципальної ради.

Голова міської або муніципальної ради обирається серед 
членів відповідної міської або муніципальної ради. Кожен член 
міської або муніципальної ради має право висувати кандидата 
на посаду голови міської або муніципальної ради.

Голова міської або муніципальної ради вважається обраним 
за умови отримання кандидатом більш ніж половини голосів 
обраних членів міської або муніципальної ради.

Якщо жоден із кандидатів не отримав необхідну більшість 
голосів у першому турі, має бути проведене повторне голосу-
вання серед двох кандидатів, які отримали найбільшу кількість 
голосів. Кандидат, який отримав необхідну кількість голосів, 
вважається обраним. Якщо у другому турі жоден із кандида-
тів не отримав необхідну більшість голосів, має бути проведене 
голосування за кандидата, який отримав більше голосів у дру-
гому турі.

Якщо у третьому турі кандидат не отримав необхідну для 
обрання кількість голосів, голосування для обрання голови 
міської або муніципальної ради має бути проведене повторно.

[8 червня 1995 р.; 13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.;  
17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.; 31 січня 2013 р.]

Стаття 20.
Після обрання голови міської або муніципальної ради серед 

членів міської або муніципальної ради мають бути обрані 
заступник і члени постійних комітетів. Голова міської або муні-
ципальної ради може мати кількох заступників.

Заступник голови міської або муніципальної ради оби-
рається більшістю голосів присутніх членів міської або 
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муні ци пальної ради з дотриманням положень параграфів 5 і 6 
статті 19 цього Закону.

[8 червня 1995 р.; 13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.;  
17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 21.
Міські та муніципальні ради можуть розглядати будь-які 

питання, що перебувають у компетенції відповідного органу 
місцевого врядування, а також тільки міські та муніципальні 
ради можуть:

1) затверджувати внутрішні правила органу місцевого вря-
дування;

2) затверджувати бюджет органу місцевого врядування, 
зміни до нього і звіти про його виконання, а також звіт 
про стан економіки та щорічний громадський звіт;

3) затверджувати програму розвитку і територіальні плани 
органу місцевого врядування;

4) вирішувати питання ліквідації певної адміністративної 
території, зміни її кордонів або перейменування;

5) затверджувати довгострокові програми органу місце-
вого врядування у сфері економіки, соціального розви-
тку і охорони навколишнього середовища;

6) затверджувати територіальні підрозділи органу місце-
вого врядування і структуру управління;

7) визначати офіційні символи міста, муніципалітету або 
сільської території у співпраці з Латвійською держав-
ною комісією з геральдики;

8) створювати, реорганізовувати і ліквідовувати установи 
органу місцевого врядування, його компанії, товариства 
й організації, а також затверджувати внутрішні правила 
установ органу місцевого врядування;

9) призначати та звільняти з посади голів установ органу 
місцевого врядування та інших посадових осіб у випад-
ках, передбачених законом і внутрішніми правилами 
органу місцевого врядування;

10) обирати та звільняти від виконання обов’язків голову 
міської або муніципальної ради, заступника голови, чле-
нів постійних комітетів і членів аудиторської комісії;
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11) призначати та звільняти з посади виконавчого дирек-
тора;

12) встановлювати розмір заробітної плати члена ради і 
порядок її виплати і оплати витрат, пов’язаних з трудо-
вою діяльністю;

13) встановлювати розміри заробітної плати голови міської 
або муніципальної ради, його заступника, адміністра-
тивного персоналу органу місцевого врядування, голів 
установ органу місцевого врядування та інших посадо-
вих осіб і працівників органу місцевого врядування;

14) визначати, якщо це не заборонено законами або поста-
новами Кабінету міністрів, розміри зборів за:
a) використання землі та іншого рухомого та нерухо-

мого майна органу місцевого врядування,
b) оренду житлової та нежитлової власності органу 

місцевого врядування,
c) користування системами водопостачання та каналі-

зації органу місцевого врядування,
d) опалення, що надається органом місцевого вряду-

вання,
e) вивезення сміття,
f) видачу ліцензій (дозволів),
g) інші послуги;

15) приймати обов’язкові правила щодо стягнення зборів 
органу місцевого врядування і встановлювати розміри 
податків у визначених законом випадках;

16) затверджувати обов’язкові правила і визначати адміні-
стративну відповідальність за їхнє порушення;

17) приймати рішення про відчуження, передачу в заставу 
або приватизацію нерухомого майна органу місцевого 
врядування, а також про придбання органом місцевого 
врядування нерухомого майна;

18) [17 червня 2010 р.];
19) встановлювати порядок проведення транзакцій з рухо-

мим майном органу місцевого врядування, а також поря-
док отримання і розпорядження подарунками і спадщи-
ною та отримання кредитів, позик та інших економічних 
зобов’язань від імені органу місцевого врядування;
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20) давати назви вулицям, паркам і площам, а також зміню-
вати їх;

21) призупиняти та скасовувати рішення голів установ 
органу місцевого врядування;

22) скасовувати накази голови міської або муніципальної 
ради;

23) приймати рішення щодо посадових осіб, відповідаль-
них за виконання функцій, зазначених у статті 15 цього 
Закону, а також щодо порядку подання звітів про вико-
нання таких функцій;

24) обирати представників і членів місцевих і націо нальних 
комітетів, комісій, рад директорів і робочих груп;

25) приймати рішення щодо організації виборів і рефе-
рендумів згідно з порядком, визначеним Центральною 
виборчою комісією;

26) обирати та звільняти голів і членів судів з питань сиріт;
27) приймати рішення з інших питань, передбачених зако-

ном.
Діяльність та рішення міських і муніципальних рад мають 

бути максимально ефективними.
Міська рада Риги може доручити установі, створеній місь-

кою радою Риги, розглянути питання, зазначені у параграфі 1, 
пунктах 9, 18, 21, 24 і 27 цієї Статті.

Порядок створення, управління, реорганізації і ліквідації 
компанії, що належить органу місцевого врядування, має визна-
чатися Законом про частку держави і органів місцевого вря-
дування у капіталі компаній і господарським правом. Порядок 
створення, управління, реорганізації і ліквідації товариств і 
організацій, що належать органу місцевого врядування, має 
визначатися Законом про товариства і організації. 

[8 червня  1995 р.;  5 лютого  1997 р.;  13 листопада  1997 р.;  
5 лютого 1998 р.; 14 жовтня 1998 р.; 9 грудня 1999 р.; 21 грудня 
2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.; 16 червня 2009 р.;  
1 грудня 2009 р.; 17 червня 2010 р.]



553

2.2. Досвід децентралізації у посткомуністичних державах – членах ЄС

РОЗДІЛ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКИХ  

І МУНІЦИПАЛЬНИХ РАД
[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 22.
Діяльність міських і муніципальних рад має здійснюватися 

на засіданнях і у постійних комітетах.
[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 

17 липня 2008 р.]

Стаття 23.
Порядок організації діяльності міських і муніципальних рад 

має визначатися внутрішніми правилами відповідного органу 
місцевого врядування, розробленими відповідно до цього 
Закону.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 
17 липня 2008 р.]

Стаття 24.
Внутрішні правила органу місцевого врядування є 

обов’язковими для виконання інструкціями, які визначають 
адміністративну структуру органу місцевого врядування, поря-
док прийняття рішень, права та обов’язки мешканців території, 
а також інші організаційні питання діяльності органу місцевого 
врядування.

Внутрішні правила органу місцевого врядування повинні 
визначати:

1) територіальний поділ органу місцевого врядування;
2) адміністративну структуру органу місцевого вряду-

вання;
3) комітети міської або муніципальної ради, їхній чисель-

ний склад, повноваження і порядок здійснення діяль-
ності;

4) питання організаційного і технічного обслуговування 
міської або муніципальної ради та її комітетів;

5) порядок підготовки проектів рішень органу місцевого 
врядування і угод, які ним укладаються;

6) порядок ознайомлення фізичних осіб з рішеннями, 
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прийнятими органом місцевого врядування, укладеними 
угодами і протоколами засідань міської або муніципальної 
ради;

7) порядок оскарження адміністративних актів, виданих 
адміністрацією органу місцевого врядування;

8) порядок прийому відвідувачів і розгляду запитів керів-
ництвом органу місцевого врядування;

9) порядок використання посадовими особами органу міс-
цевого врядування власності та фінансових ресурсів 
органу місцевого врядування;

10) порядок, за яким у разі зміни голови міської або муні-
ципальної ради документи мають передаватися новому 
голові міської або муніципальної ради;

11) порядок організації громадських обговорень;
12) інші питання, які стосуються діяльності міської або 

муніципальної ради або адміністрації і які згідно з цим 
Законом мають бути визначеними у внутрішніх прави-
лах органу місцевого врядування.

Внутрішнє правило органу місцевого врядування наби-
рає чинності на наступний день після його підписання, якщо 
у ньому не передбачено інакше. Після прийняття внутрішнє 
правило органу місцевого врядування вивішується у будівлі 
міської або муніципальної ради органу місцевого врядування 
і в сільських або міських адміністраціях, а також публікується 
на Інтернет-сторінці органу місцевого врядування. Протягом 
трьох днів після підписання внутрішнє правило органу місце-
вого врядування має бути відправлене у письмовій і електро-
нній формі в Міністерство охорони навколишнього середовища 
і регіо нального розвитку.

[17  лютого  2005  р.;  17  липня  2008  р.;  17  червня  2010  р.;  
16 грудня 2010 р.]

Стаття 25.
Управління діяльністю міської або муніципальної ради здій-

снює її голова. Заступник голови міської або муніципальної 
ради виконує обов’язки голови міської або муніципальної ради 
у разі його або її відсутності, а також виконує обов’язки, визна-
чені головою міської або муніципальної ради або відповідними 
внутрішніми правилами органу місцевого врядування.
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У разі звільнення голови міської або муніципальної ради 
з посади або його відмови від виконання обов’язків, заступ-
ник голови міської або муніципальної ради виконує обов’язки 
голови міської або муніципальної ради до обрання нового 
голови міської або муніципальної ради.

Виконання рішень міської або муніципальної ради має здій-
снюватися посадовими особами, обраними або призначеними 
міською або муніципальною радою, установами органу міс-
цевого врядування і його працівниками, а також компаніями. 
Адміністративний персонал органу місцевого врядування має 
надавати організаційну і технічну допомогу міській або муні-
ципальній раді.

У разі зміни міської або муніципальної ради адміністративний 
персонал органу місцевого врядування продовжує працювати.

[8 червня 1995 р.; 13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.;  
17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 26.
Рішення міських і муніципальних рад приймаються на засі-

даннях.
Засідання міських і муніципальних рад мають бути відкри-

тими, якщо інше не передбачено законом.
Рішення міських і муніципальних рад і протоколи засідань 

міських і муніципальних рад мають перебувати у відкритому 
доступі. Рішення міських і муніципальних рад оприлюдню-
ються на Інтернет-сторінці органу місцевого врядування не 
пізніше як на третій робочий день після підписання. Доступ до 
рішень міських і муніципальних рад і протоколів засідань місь-
ких і муніципальних рад надається з урахуванням обмежень 
щодо доступу до інформації, визначених у законах та інших 
нормативних актах.

[17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.; 17 червня 2010 р.]

Стаття 27.
Голова скликає чергові засідання міської або муніципальної 

ради не рідше ніж раз на місяць, і визначає час та місце прове-
дення засідання і порядок денний.

Члени міської або муніципальної ради отримують інформа-
цію про час, місце і порядок денний чергового засідання згідно 
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з порядком, встановленим внутрішніми правилами органу міс-
цевого врядування.

Повідом лення про час, місце і порядок денний чергового 
засідання міської або муніципальної ради розміщуються на 
видному місці у будівлі міської або муніципальної ради та 
мають бути опубліковані на Інтернет-сторінці органу місцевого 
врядування не пізніше, ніж за три дні до чергового засідання.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 
17 липня 2008 р.; 17 червня 2010 р.]

Стаття 28.
Позачергові засідання міської або муніципальної ради скли-

каються головою за його власною ініціативою. Голова міської 
або муніципальної ради зобов’язаний скликати позачергове 
засідання, якщо цього вимагає:

1) принаймні одна третина членів ради;
2) [21 грудня 2000 р.];
3) Міністр охорони навколишнього середовища і регіо-

нального розвитку;
4) Кабінет міністрів.
Запит на проведення позачергового засідання повинен міс-

тити порядок денний засідання і проект рішення міської або 
муніципальної ради.

Скликаючи позачергове засідання міської або муніципаль-
ної ради, голова має визначити час і місце засідання і його 
порядок денний.

Позачергове засідання міської або муніципальної ради має 
бути скликаним протягом трьох днів з дати отримання запиту 
окрім випадків, передбачених статтями 49 і 65 цього Закону.

Якщо позачергове засідання скликається на вимогу Кабінету 
міністрів або Міністра охорони навколишнього середовища і 
регіо нального розвитку, порядок денний, визначений у запиті 
на проведення позачергового засідання, не може змінюватися. 
Якщо голова міської або муніципальної ради не скликав поза-
чергове засідання після отримання запиту від Кабінету міні-
стрів або Міністра охорони навколишнього середовища і регіо-
нального розвитку, Кабінет міністрів або Міністр охорони 
навколишнього середовища і регіо нального розвитку можуть 
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зробити ще один запит про скликання позачергового засідання, 
визначивши порядок денний, місце і час такого засідання.

[8 червня 1995 р.; 30 жовтня 1997 р.; 13 листопада 1997 р.; 
9 грудня 1999 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 липня 
2008 р.; 16 грудня 2010 р.]

[…]
Стаття 41.

Міські та муніципальні ради приймають:
1) законні акти і правила для зовнішнього застосування 

(обов’язкові для виконання акти);
2) законні акти і правила для внутрішнього застосування 

(положення, правила, інструкції);
3) індивідуальні акти (адміністративні акти та інші адміні-

стративні рішення);
4) інші рішення.
Рішення міських і муніципальних рад повинні відповідати 

Конституції, цьому Закону та іншим законам, а також постано-
вам Кабінету міністрів.

[17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 42. 
Рішення міської або муніципальної ради, виконання яких 

передбачає витрати, повинні забезпечуватися за рахунок мате-
ріальних і фінансових ресурсів органу місцевого врядування.

Збитки внаслідок незаконного рішення міської або муні-
ципальної ради відшкодовуються з бюджету органу місцевого 
врядування.

Голова міської або муніципальної ради несе відповідальність 
за ефективність і законність рішення міської або муніципаль-
ної ради.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 
17 липня 2008 р.]

Стаття 43.
Міські та муніципальні ради уповноважені видавати 

обов’язкові для виконання акти, порушення яких тягне за 
собою адміністративну відповідальність, якщо інше не перед-
бачено законом, щодо таких питань:

1) щодо будівництва на території міста або муніципалітету;
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2) щодо захисту та підтримання стану лісів та водойм гро-
мадського користування, а також природних та культур-
них об’єктів на території міста або муніципалітету, які 
потребують особливого захисту;

3) щодо торгівлі у громадських місцях, а також щодо часу 
та місць продажу спиртних напоїв;

4) щодо громадського порядку;
5) щодо підтримання стану будинків та прибудинкової 

території;
6) щодо підтримання чистоти і стану прилеглих терито-

рій (тротуарів, крім зупинок громадського транспорту, 
кюветів, дренажних систем та придорожніх зелених 
територій);

7) щодо розміщення рекламних матеріалів, дорожніх зна-
ків та інших інформаційних матеріалів у громадських 
місцях;

8) щодо використання громадського транспорту;
9) щодо впорядкування території міст, підтримання стану 

та захисту насаджень;
10) щодо утримання домашніх тварин;
11) щодо захисту інженерних і комунікаційних систем та 

транспортної інфраструктури органу місцевого вряду-
вання міста або муніципалітету;

12) щодо переобладнання житлових будівель (квартир) у 
нежитлові будівлі (нежитлові приміщення) згідно з пла-
ном територіального розвитку органу місцевого вряду-
вання;

13) щодо інших питань, визначених законом та постановами 
Кабінету міністрів.

Муніципальні ради також уповноважені видавати 
обов’язкові для виконання акти щодо боротьби з бур’янами та 
щодо використання та зберігання хімікатів і штучних добрив, і 
встановлювати адміністративну відповідальність за їхнє пору-
шення.

Міські та муніципальні ради можуть також видавати 
обов’язкові для виконання акти з метою забезпечення вико-
нання незалежних функцій та добровільних ініціатив органу 
місцевого врядування.

З метою виконання делегованих державних адміністративних 
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функцій і адміністративних завдань міські та муніципальні ради 
можуть видавати обов’язкові для виконання акти, тільки якщо 
це передбачено законом або постановами Кабінету міністрів.

[8 червня  1995 р.;  13 листопада  1997 р.;  5 лютого  1998 р.;  
9 грудня 1999 р.; 15 червня 2000 р.; 21 грудня 2000 р.; 5 червня 
2003 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.; 17 червня 2010 р.]

Стаття 43.1

До проекту обов’язкового для виконання акту має додава-
тися пояснювальна записка, яка повинна містити короткий 
виклад змісту проекту, обґрунтування його необхідності, інфор-
мацію щодо очікуваного впливу проекту на бюджет органу міс-
цевого врядування і підприємницьке середовище на території 
органу місцевого врядування, опис адміністративних про цедур 
та результати консультацій з жителями.

До пояснювальної записки до проекту обов’язкового для вико-
нання акту, який стосується зборів на території органу місцевого 
врядування, не потрібно включати інформацію щодо очікуваного 
впливу проекту на бюджет органу місцевого врядування.

Пояснювальну записку не потрібно додавати до проекту 
обов’язкового для виконання акту, який стосується затвер-
дження бюджету органу місцевого врядування, а також до про-
екту обов’язкового для виконання акту, яким затверджується 
територіальний план органу місцевого врядування.

Проект обов’язкового для виконання акту та пояснювальна 
записка до нього згідно з порядком, визначеним внутрішніми 
правилами органу місцевого врядування, але не пізніше ніж у 
термін, встановлений статтею 30 цього Закону, окрім випад-
ків, передбачених статтею 31 цього Закону, публікуються на 
Інтернет-сторінці органу місцевого врядування, а також виві-
шуються у будівлі міської або муніципальної ради органу міс-
цевого врядування і в сільських або міських адміністраціях.

[17 червня 2010 р.]
[…]

Стаття 46.
Орган місцевого врядування повинен самостійно розро-

бляти і виконувати бюджет органу місцевого врядування. 
Обов’язкові для виконання акти стосовно затвердження 
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бюджетів і поправок до бюджетів органів місцевого врядування 
набирають чинність на наступний день після підписання, якщо 
інше не передбачено самим актом, і вивішуються у будівлі місь-
кої або муніципальної ради органу місцевого врядування і в 
сільських або міських адміністраціях, а також публікуються на 
Інтернет-сторінці органу місцевого врядування.

Обов’язкові для виконання акти стосовно затвердження 
бюджетів і поправок до бюджетів органів місцевого врядування 
впродовж трьох днів надсилаються у письмовій і електронній 
формі в Міністерство охорони навколишнього середовища і 
регіо нального розвитку.

Положення параграфів 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8 статті 45 цього 
Закону не застосовуються до обов’язкових для виконання актів, 
що стосуються затвердження бюджетів і поправок до бюджетів 
органів місцевого врядування.

[17  лютого  2005  р.;  17  липня  2008  р.;  17  червня  2010  р.;  
16 грудня 2010 р.]

[…]

РОЗДІЛ V
ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ

Стаття 50.
Міські або муніципальні ради обирають зі складу своїх чле-

нів постійні комітети, які повинні:
1) готувати питання для розгляду на засіданнях міської або 

муніципальної ради;
2) надавати думки щодо питань, які належать до компетен-

ції комітету;
3) контролювати діяльність установ органу місцевого вря-

дування згідно з порядком, визначеним у внутрішніх пра-
вилах органу місцевого врядування;

4) розглядати проекти бюджетів установ органу місцевого 
врядування і передавати їх до комітету з питань фінансів;

5) затверджувати та контролювати витрати установ органу 
місцевого врядування;

6) виконувати інші обов’язки згідно з внутрішніми прави-
лами органу місцевого врядування.

[17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]
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Стаття 51.
Орган місцевого врядування повинен сформувати комі-

тети з питань фінансів, соціальної політики, освіти і культури. 
Орган місцевого врядування муніципалітету може створити 
територіальний комітет.

[17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 52.
Якщо щонайменше четверта частина мешканців, зареєстро-

ваних на адміністративній території відповідного органу місце-
вого врядування, є іноземцями або особами без громадянства, 
міська або муніципальна рада може створити комітет з питань 
іноземців і осіб без громадянства.

Інші постійні комітети можуть створюватися згідно з вну-
трішніми правилами міських або муніципальних рад.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 53.
За рекомендацією комітету з питань іноземців і осіб без гро-

мадянства міська або муніципальна рада визначає питання, для 
розгляду яких на засідання комітету запрошуються іноземці та 
особи без громадянства.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 54.
Кількість представників від кожної політичної партії або 

об’єднання виборців у комітеті визначається, наскільки це мож-
ливо, пропорційно до кількості членів ради, обраних від кожної 
політичної партії або об’єднання виборців.

Комітет має складатися з щонайменше трьох членів. 
Кількість членів комітету не може бути більшою, ніж половина 
від загальної кількості членів міської або муніципальної ради, 
за винятком комітету з питань фінансів.

[8 червня 1995 р.; 13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.;  
17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 55.
Кожен член ради має бути членом щонайменше одного комі-

тету міської або муніципальної ради.
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Член комітету може припинити виконання своїх функцій у 
комітеті тільки якщо міська або муніципальна рада прийняла 
рішення про звільнення такого члена від виконання функцій 
після отримання від нього письмової заяви.

Якщо протягом свого терміну повноважень член ради звіль-
нений від роботи у комітеті, члени ради від відповідної полі-
тичної партії або об’єднання виборців можуть висунути нового 
члена комітету.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 
17 липня 2008 р.]

Стаття 56.
Засідання комітетів мають бути відкритими.
Засідання комітету проводиться, якщо на ньому присутні 

більше половини членів комітету. Рішення приймаються біль-
шістю голосів присутніх членів комітету. За рівної кількості 
голосів голос голови комітету є вирішальним.

Всі члени відповідної міської або муніципальної ради отри-
мують інформацію про час, місце і порядок денний засідань 
комітету згідно з положеннями внутрішніх правил органу міс-
цевого врядування.

Під час засідання комітету ведеться протокол. Протокол під-
писує голова комітету і всі члени комітету.

Організаційна і технічна допомога комітетам надається 
адміністративним персоналом органу місцевого врядування.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 5 червня 2003 р.;  
17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 57.
Позачергові засідання комітету скликаються на вимогу 

голови комітету чи міської або муніципальної ради або однієї 
третини членів комітету.

Позачергові засідання скликаються протягом 24 годин після 
отримання відповідного запиту.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 5 червня 2003 р.;  
17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]
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Стаття 58.
За винятком голови комітету з питань фінансів, голова комі-

тету обирається з членів комітету, а також звільняється від 
виконання обов’язків відповідним комітетом. Голова комітету 
та його заступник не можуть очолювати установи або компа-
нії органу місцевого врядування або його підрозділу, нагляд за 
діяльністю яких згідно з внутрішніми правилами органу місце-
вого врядування здійснюється відповідним комітетом.

Голова комітету має проводити підготовку, скликати і голо-
вувати на засіданнях комітету і забезпечувати запис рішень 
комітету в протоколі, а також контролювати виконання рішень 
комітету.

Члени комітету мають право пропонувати голові комітету 
питання для розгляду на засіданнях комітету. Обов’язком 
голови є інформування членів комітету про такі питання.

[17 лютого 2005 р.; 31 січня 2013 р.]

Стаття 59. [31 січня 2013 р.]

Стаття 60.
Головою комітету з питань фінансів має бути голова міської 

або муніципальної ради.
Комітети з питань фінансів повинні:
1) надавати думки щодо проектів бюджетів;
2) надавати думки щодо поправок до бюджету, а також щодо 

пріоритетів у процесі розподілу ресурсів, якщо дохідна 
частина бюджету не була виконана;

3) надавати думки щодо проектів, для яких потрібні 
бюджетні ресурси, а також щодо проектів рішень місь-
кої або муніципальної ради, якщо для виконання таких 
рішень потрібні непередбачені бюджетні витрати або 
поправки до дохідної частини бюджету;

4) надавати рекомендації щодо управління власністю органу 
місцевого врядування;

5) надавати рекомендації і думки щодо відчуження нерухо-
мого майна органу місцевого врядування;

6) [13 листопада 1997 р.];
7) виконувати інші обов’язки, визначені статтею 50 цього 



564

Р о з д і л  2.  Законодавчі акти країн Європи

Закону і внутрішніми правилами органу місцевого вря-
дування.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 
17 липня 2008 р.]

Стаття 60.1

Орган місцевого врядування муніципалітету може створити 
територіальний комітет для координування діяльності муніци-
палітету чи міської або муніципальної ради.

Територіальний комітет готує проекти рішень для розгляду 
на засіданні міської або муніципальної ради щодо:

1) питань, які стосуються управління окремими територі-
альними одиницями муніципалітету;

2) питань щодо сільських або міських адміністрацій, вклю-
чаючи питання фінансової і кадрової політики, а також 
матеріальні та технічні питання;

3) вдосконалення якості послуг органу місцевого вряду-
вання, які надаються у територіальних одиницях муні-
ципалітету;

4) створення нових структурних одиниць органу місцевого 
врядування або робочих місць у сільських або міських 
адміністраціях;

5) розробки щорічного плану для сільських або міських 
адміністрацій;

6) інших питань, які стосуються діяльності у містах або 
муніципалітетах.

[17 липня 2008 р.]

Стаття 61.
Для виконання певних функцій або управління адміністра-

тивною територією органу місцевого врядування міська або муні-
ципальна рада може створювати ради директорів, комісії і робочі 
групи з членів міської або муніципальної ради і мешканців, які 
проживають на території відповідного органу місцевого вряду-
вання. З метою забезпечення сталого та збалансованого розви-
тку на території органу місцевого врядування муніципальна рада 
органу місцевого врядування може створити адміністративну раду 
муніципалітету, керівництво якою здійснює голова муніципальної 
ради і до складу якої входять заступники голови муніципальної 
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ради і голови всіх постійних комітетів міських або муніципаль-
них рад. Адміністративна рада, згідно з внутрішніми правилами 
органу місцевого врядування, координує роботу комітетів і готує 
пропозиції щодо рішень муніципальної ради.

Потреба у створенні таких рад директорів, комісій і робочих 
груп обумовлюється спеціальними законами або рішеннями 
міських або муніципальних рад. До роботи в них можуть залу-
чатися фахівці, праця яких оплачується з доходів органу міс-
цевого врядування.

Ради директорів, комісії і робочі групи мають діяти відпо-
відно до внутрішніх правил, затверджених міською або муні-
ципальною радою.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 
17 липня 2008 р.]

Стаття 61.1

З метою проведення консультацій для обговорення ініціа-
тиви мешканця території органу місцевого врядування, міської 
або муніципальної ради або її голови на підставі рішення місь-
кої або муніципальної ради можуть проводитися громадські 
обговорення щодо питань, що належать до компетенції органу 
місцевого врядування.

Громадські обговорення проводяться під час розгляду 
питань щодо:

1) зміни адміністративно-територіальних меж органу місце-
вого врядування;

2) програми розвитку і планування на території органу міс-
цевого врядування.

Громадські обговорення не проводяться під час розгляду 
питань щодо бюджету органу місцевого врядування, платних 
послуг, розмірів податків і зборів органу місцевого врядування, 
а також щодо призначення і звільнення посадових осіб органу 
місцевого врядування.

[17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 61.2

Громадські обговорення тривають щонайменше три тижні.
Під час громадських обговорень жителі території органу міс-

цевого врядування і представники засобів масової інформації 
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отримують доступ не тільки до документу, який розглядається, 
але й до всіх рішень органу місцевого врядування, які стосу-
ються цього документу.

Кожен має право в усній або письмовій формі висловлювати 
свої думки стосовно питання, що обговорюється.

Орган місцевого врядування зобов’язаний збирати вислов-
лені думки і розміщувати інформаційне повідом лення (стислий 
виклад) щодо результатів обговорення на Інтернет-сторінці 
міської або муніципальної ради органу місцевого врядування 
і в місцевій газеті.

Орган місцевого врядування зобов’язаний публікувати на 
Інтернет-сторінці міської або муніципальної ради органу місце-
вого врядування і в місцевій газеті рішення, прийняті міською 
або муніципальною радою, у яких були використані результати 
громадського обговорення.

[17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.; 17 червня 2010 р.]

Стаття 61.3

Органи місцевого врядування мають право організовувати 
місцеві референдуми згідно з порядком, визначеним законом.

[17 липня 2008 р.]
[…]

РОЗДІЛ VII
АДМІНІСТРАЦІЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

[17 лютого 2005 р.]

Стаття 68.
За рекомендацією голови міської або муніципальної ради 

міська або муніципальна рада має призначити виконавчого 
директора, який відповідно до порядку, визначеного внутріш-
німи правилами органу місцевого врядування, несе відпові-
дальність за діяльність установ і компаній органу місцевого 
врядування.

Виконавчий директор забезпечує безперервність у діяль-
ності установ і підприємств органу місцевого врядування у 
випадку зміни міської або муніципальної ради.

[13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 
17 липня 2008 р.; 31 січня 2013 р.]
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Стаття 69.
Виконавчий директор органу місцевого врядування пови-

нен:
1) забезпечувати виконання обов’язкових та інших актів, 

виданих міською або муніципальною радою;
2) видавати накази головам установ органу місцевого вря-

дування;
3) готувати рекомендації для міської або муніципальної ради 

щодо скасування незаконних або неефективних рішень від-
повідної установи органу місцевого врядування;

4) надавати рекомендації міській або муніципальній раді 
щодо призначення і звільнення голів установ і підпри-
ємств органу місцевого врядування, а також згідно з 
порядком, визначеним внутрішніми правилами міської 
або муніципальної ради, призначати і звільняти адміні-
стративний персонал органу місцевого врядування;

5) надавати міській або муніципальній раді пропозиції щодо 
створення, реорганізації і ліквідації установ і підпри-
ємств органу місцевого врядування;

6) управляти власністю і фінансовими ресурсами органу 
місцевого врядування і проводити економічні транзакції 
з юридичними і фізичними особами згідно з порядком і у 
межах, встановлених міською або муніципальною радою;

7) організовувати процес розробки проекту плану територі-
ального розвитку, проекту територіального плану і про-
екту бюджету, а також підготовки економічного і щоріч-
ного громадського звітів;

8) виконувати інші обов’язки, визначені у внутрішніх пра-
вилах відповідного органу місцевого врядування і рішен-
нях міської або муніципальної ради.

[31 січня 2013 р.]
[8 червня 1995 р.; 13 листопада 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 

17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.; 31 січня 2013 р.]

Стаття 69.1

З метою забезпечення доступності послуг, які надаються 
органом місцевого врядування, у сільській місцевості та у 
містах, у яких не розміщений адміністративний центр органу 
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місцевого врядування, рада органу місцевого врядування ство-
рює сільську або міську адміністрацію.

Сільські та міські адміністрації:
1) забезпечують розміщення повідом лень у межах компе-

тенції органу місцевого врядування, і надають інформа-
цію щодо питань, які стосуються роботи органу місцевого 
врядування;

2) приймають платежі, які стосуються визначених держа-
вою податків і зборів, завдання стягнення яких передано 
органу місцевого врядування, а також платежі, які стосу-
ються зборів, встановлених муніципальною радою, і пла-
тежів за послуги, які надаються органом місцевого вряду-
вання;

3) забезпечують виплату соціальної допомоги від органу 
місцевого врядування згідно з порядком, визначеним у 
Законі про соціальне забезпечення і соціальну допомогу;

4) приймають заяви, скарги і пропозиції від жителів відпо-
відної території і від зареєстрованих у її межах юридич-
них осіб та готують відповіді;

5) реєструють акти цивільного стану, поновлюють і вносять 
зміни до реєстру актів цивільного стану і видають свідо-
цтва про шлюб, народження і смерть згідно з порядком, 
визначеним у Законі про акти цивільного стану;

6) забезпечують доступ до інформації щодо прийнятих 
радою рішень.

Орган місцевого врядування може створити кілька центрів 
із надання послуг у сільській місцевості муніципалітету або у 
місті. З дозволу Міністерства охорони навколишнього серед-
овища і регіо нального розвитку в місті або у сільській місце-
вості муніципалітету, або у двох сільських місцевостях муніци-
палітету може бути створений спільний центр надання послуг.

[17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.; 16 грудня 2010 р.]

Стаття 69.2

Керівництво сільською або міською адміністрацією здійсню-
ється керівником сільської або міської адміністрації (надалі – 
керівником адміністрації). Підпорядкування керівника адміні-
страції визначається внутрішніми правилами органу місцевого 
врядування.
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Керівник адміністрації:
1) є відповідальним за організацію діяльності установ органу 

місцевого врядування, які входять в адміністрацію, за 
затвердження внутрішніх правил структурних одиниць 
органу місцевого врядування в муніципальній раді органу 
місцевого врядування, а також за призначення і звільнення 
працівників адміністрації, якщо це передбачено внутріш-
німи правилами органу місцевого врядування;

2) є відповідальним за доступність і якість послуг, які нада-
ються органом місцевого врядування, і за інформацію, що 
надається адміністрації;

3) подає виконавчому директору щорічний запит про 
надання фінансових ресурсів, необхідних для діяльності 
адміністрації;

4) у рамках визначених повноважень оперує отриманими 
фінансовими ресурсами і є відповідальним за їхнє вико-
ристання;

5) виконує інші обов’язки, визначені у внутрішніх прави-
лах відповідного органу місцевого врядування і рішеннях 
міської або муніципальної ради.

[31 січня 2013 р.]
[17 липня 2008 р.; 31 січня 2013 р.]

РОЗДІЛ VIII
НАГЛЯД ЗА ФІНАНСОВОЮ І ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ОРГАНУ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ
[21 грудня 2000 р.; 15 лютого 2005 р.]

Стаття 70.
Міські та муніципальні ради забезпечують проведення 

фінансового аудиту з метою:
1) контролю за використанням грошових коштів органу міс-

цевого врядування відповідно до затвердженого бюджету 
та розрахунків;

2) оцінки законності та належності діяльності голів  посадо-
вих осіб установ і компаній органу місцевого врядування;

3) встановлення того, чи здійснюється управління грошо-
вими коштами та рухомим і нерухомим майном органу 
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місцевого врядування у відповідності до рішень міської 
або муніципальної ради та інте ресів місцевих жителів.

[21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 71.
З метою проведення фінансового аудиту, підготовки ауди-

торських звітів і висновку щодо звіту за фінансовий рік міські та 
муніципальні ради не рідше ніж раз на рік запрошують аудитор-
ські компанії або сертифікованих аудиторів, робота яких оплачу-
ється з бюджету відповідного органу місцевого врядування.

Міністерство охорони навколишнього середовища і регіо-
нального розвитку має право залучати спеціалістів для про-
ведення позапланового фінансового аудиту органу місцевого 
врядування.

[21  грудня  2000  р.;  17  лютого  2005  р.;  17  липня  2008  р.;  
16 грудня 2010 р.]

Стаття 72.
Міські та муніципальні ради забезпечують підготовку 

щорічного відкритого звіту і повідом лення про його опубліку-
вання.

Щорічний громадський звіт органу місцевого врядування 
має містити інформацію щодо:

1) виконання бюджетів за два попередні роки і затвердже-
ного бюджету за поточний рік;

2) оцінки вартості нерухомого майна органу місцевого вря-
дування за останні два роки;

3) вартості майна органу місцевого врядування та очікува-
них змін щодо майна;

4) заходів, вжитих протягом двох попередніх років, а також 
запланованих на поточний рік, щодо виконання плану 
територіального розвитку, у тому числі стосовно:

a) державних інвестицій в інфраструктуру адміністра-
тивної території органу місцевого врядування,

b) приватних інвестицій на адміністративній території 
органу місцевого врядування,

c) участі мешканців і юридичних осіб в обговоренні та 
вдосконаленні програми територіального розвитку і 
територіального плану органу місцевого врядування;
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5) висновків сертифікованого аудитора стосовно господар-
ської діяльності органу місцевого врядування, а також 
щорічного економічного звіту органу місцевого вряду-
вання за попередній рік;

6) рішення міської або муніципальної ради стосовно щоріч-
ного економічного звіту за попередній рік;

7) висновків Державного аудиторського бюро і заходів, 
вжитих міською або муніципальною радою для виправ-
лення виявлених недоліків;

8) участі органу місцевого врядування у проектах зі співп-
раці;

9) заходів, вжитих з метою вдосконалення управління орга-
ном місцевого врядування;

10) заходів, вжитих з метою підвищення обізнаності меш-
канців стосовно діяльності органу місцевого врядування 
і можливостей для їхньої участі в обговоренні рішень.

Органи місцевого врядування можуть також включати іншу 
інформацію до щорічного громадського звіту.

[21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 73.
Міська або муніципальна рада може створити аудиторську 

комісію, діяльність якої має здійснюватися відповідно до вну-
трішніх правил, затверджених міською або муніципальною 
радою.

[21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 74.
У межах своєї компетенції Державне аудиторське бюро має 

здійснювати нагляд за розпорядженням органом місцевого вря-
дування його грошовими коштами і майном.

[21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.]

Стаття 75. [21 грудня 2000 р.]
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РОЗДІЛ ІХ
ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА

Стаття 76.
Економічною основою органу місцевого врядування є влас-

ність, у тому числі фінансові ресурси, які складаються з:
1) податкових платежів юридичних і фізичних осіб до 

бюджету органу місцевого врядування;
2) державних бюджетних і цільових дотацій;
3) позик;
4) місцевих зборів та інших платежів до бюджету органу 

місцевого врядування;
5) штрафів, які сплачуються до бюджету органу місцевого 

врядування;
6) доходів від управління власністю органу місцевого вря-

дування і від господарської діяльності підприємств 
органу місцевого врядування;

7) добровільних платежів від юридичних і фізичних осіб 
для досягнення певних цілей;

8) інших доходів.
[21 грудня 2000 р.; 17 лютого 2005 р.]

Стаття 77.
Власність органу місцевого врядування має бути відокрем-

леною від державної власності та власності інших суб’єктів 
права. Орган місцевого врядування користується і розпоряджа-
ється власністю згідно з порядком, визначеним законом.

Власність органу місцевого врядування має використовува-
тися для задоволення потреб жителів відповідної адміністра-
тивної території шляхом передачі її у громадське користування 
(дороги, вулиці, площі, парки) або шляхом створення установ 
і компаній органу місцевого врядування, які забезпечують реа-
лізацію прав жителів і надання їм необхідних послуг (адміні-
стративні установи, установи, які займаються соціальною допо-
могою, охороною здоров’я, освітою, культурою, спортом та ін.).

[17 лютого 2005 р.]
Орган місцевого врядування може використовувати час-

тину власності, яка не є необхідною для досягнення зазна-
чених цілей, з метою отримання прибутку шляхом ведення 
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господарської діяльності для задоволення потреб жителів, а 
також дозволяти приватизувати або відчужувати її згідно з 
порядком, визначеним законом.

Спори щодо власності між державою, іншими юридичними 
особами, фізичними особами і органами місцевого врядування 
врегульовуються у судовому порядку.

Якщо під час виконання своїх функцій посадова особа 
органу місцевого врядування умисно або внаслідок грубої 
недбалості завдала шкоди органу місцевого врядування, вона 
зобов’язана відшкодувати таку шкоду.

Міністерство охорони навколишнього середовища і регіо-
нального розвитку також може подати позов до суду про від-
шкодування. У такому випадку Міністерство охорони навко-
лишнього середовища і регіо нального розвитку звільняється 
від сплати державного мита, але отримані кошти передаються 
у бюджет відповідного органу місцевого врядування.

[17 лютого 2005 р.; 16 грудня 2010 р.]

Стаття 78.
Органи місцевого врядування мають право переважної 

купівлі у разі відчуження нерухомого майна на адміністра-
тивній території органу місцевого врядування, якщо це майно 
потрібне для виконання визначених законом функцій органу 
місцевого врядування, беручи до уваги закони та інші норма-
тивні акти, плани розвитку та інші документи, які підтверджу-
ють потребу у відповідному нерухомому майні для цілей вико-
нання функцій органу місцевого врядування.

Право переважної купівлі не застосовується до:
1) нерухомого майна, придбаного державою;
2) нерухомого майна, придбаного іншими державами для 

потреб розміщення дипломатичних або консульських 
установ;

3) майна, яке має бути відданим під приватизацію державою 
або органом місцевого врядування;

4) виробничих об’єктів і їхнього устаткування;
5) нерухомого майна, яке передається однією особою іншій 

безоплатно або шляхом обміну;
6) нерухомого майна, частина якого була відчужена і яке 

залишається у спільній власності продавця і покупця;
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7) нерухомого майна, яке продається на добровільному або 
обов’язковому аукціоні;

8) нерухомого майна, на яке треті особи мають право переваж-
ної купівлі відповідно до закону, контракту або заповіту;

9) житлового нерухомого майна, включаючи квартири, 
право власності на яке було отримане до приватизації 
житлової будівлі.

Орган місцевого врядування, який придбав нерухоме майно, 
використавши право переважної купівлі, протягом п’яти років 
може продати його тільки на відкритому аукціоні.

Порядок і часові рамки для використання права переважної 
купівлі мають встановлюватися Кабінетом міністрів.

[5 лютого 1997 р.; 21 грудня 2000 р.; 17 червня 2010 р.]

Стаття 79.
Органи місцевого врядування мають право вносити пропо-

зицію до Кабінету міністрів щодо обов’язкового відчуження 
нерухомого майна на користь відповідного органу місцевого 
врядування згідно з порядком, визначеним законом, якщо 
таке майно необхідне для потреб громадського користування, 
наприклад дороги, вулиці, площі, тротуари, естакади, а також 
для будівництва причалів. Порядок відчуження майна має 
визначатися окремим законом.

Стаття 80.
Порядок підготовки бюджету органу місцевого врядування, 

питання управління фінансами, а також питання щодо прав 
органу місцевого врядування на отримання власних доходів 
регулюються окремим законом.

[17 лютого 2005 р.]

РОЗДІЛ Х
ОБЛАСНА РАДА
[17 липня 2008 р.]
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РОЗДІЛ ХІ
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ І КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

Стаття 86.
Кабінет міністрів узгоджує з органами місцевого вряду-

вання всі питання, які стосуються інте ресів органів місцевого 
врядування:

1) проекти законів і проекти постанов Кабінету міністрів, 
які стосуються органів місцевого врядування;

2) розмір дотацій, які надаються органам місцевого вряду-
вання у поточному фінансовому році;

3) порядок зрівняння фінансових ресурсів органів місце-
вого врядування, якщо він не передбачений законом;

4) [5 лютого 1998 р.];
5) джерела фінансування функцій, визначених статтею 8 

цього Закону;
6) інші питання, що стосуються діяльності органів місце-

вого врядування, про які Кабінет міністрів домовля-
ється з органами місцевого врядування кожного року до 
початку фінансового року.

У процесі узгодження представництво органів місцевого 
врядування здійснюється товариством органів місцевого вря-
дування, створеним відповідно до вимог статті 96 цього Закону.

У процесі узгодження представництво Кабінету міністрів 
здійснюється міністром, який займається відповідною сферою, 
або особою, уповноваженою цим міністром.

Порядок, відповідно до якого Кабінет міністрів узгоджує 
з органами місцевого врядування питання, про які йдеться у 
параграфі 1 цієї Статті, має встановлюватися Кабінетом міні-
стрів.

[8  червня  1995  р.;  5  лютого  1997  р.;  5  червня  2003  р.;  
17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 87.
Питання, які стосуються інте ресів певного органу місцевого 

врядування і які не розглядаються згідно з порядком, визначе-
ним статтею 86 цього Закону, мають розглядатися Кабінетом 
міністрів згідно з Порядком діяльності Кабінету міністрів.

Під час розгляду таких питань представництво відповідного 
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органу місцевого врядування здійснюється головою міської або 
муніципальної ради або особою, уповноваженою головою.

[8 червня 1995 р.; 17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 88.
Результати обговорень питань, про які йдеться у статті 86 

цього Закону, відображаються у протоколі.
Передаючи до Сейму проекти законів, що стосуються місце-

вого врядування, Кабінет міністрів повинен додавати копії про-
токолів засідань комітетів, в яких відображені питання, узго-
джені з органами місцевого врядування, і наявні розбіжності 
у поглядах.

Протоколи обговорень стосовно розбіжностей у поглядах 
з питань, що належать до компетенції Кабінету міністрів або 
міністерств, розглядаються Кабінетом міністрів.

[8 червня 1995 р.]

Стаття 89.
Якщо постанови Кабінету міністрів або закони та інші нор-

мативні акти, які регулюють діяльність органів місцевого вря-
дування, суперечать Конституції, цьому Закону або іншим 
законам, органи місцевого врядування можуть, згідно з поряд-
ком, встановленим законом, рекомендувати скасувати їх.

Стаття 90.
Пропозиції щодо внесення змін до законів передаються 

Кабінету міністрів товариствами органів місцевого врядування 
або окремими органами місцевого врядування.

[17 липня 2008 р.]
[…]

РОЗДІЛ ХІІІ
СПІВПРАЦЯ МІЖ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

Стаття 95.
З метою виконання завдань, у яких зацікавлені всі або 

кілька органів місцевого врядування, органи місцевого вря-
дування мають право співпрацювати, а також створювати 
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товариства органів місцевого врядування або приєднуватися 
до таких товариств.

Органи місцевого врядування можуть укладати угоди про 
співпрацю з урахуванням бюджетних обмежень, якщо від-
повідне рішення було прийняте міською або муніципальною 
радою і якщо порядок укладення таких угод встановлений вну-
трішніми правилами органу місцевого врядування.

Органи місцевого врядування можуть створювати товари-
ства, правила щодо заснування, реєстрації, діяльності та лік-
відації яких визначаються цим Законом і Законом про товари-
ства і організації.

Рішення щодо заснування або приєднання до товариства 
органів місцевого врядування, а також щодо припинення член-
ства в товаристві органів місцевого врядування приймається 
міською або муніципальною радою відповідного органу місце-
вого врядування.

Органи місцевого врядування в заснованих ними товари-
ствах представляє голова відповідної міської або муніципаль-
ної ради або особа, уповноважена головою.

[17 лютого 2005 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 96.
Товариство органів місцевого врядування, до якого згідно 

з порядком, визначеним законом і його статутом, приєдналося 
більше половини органів місцевого врядування міст і більше 
половини органів місцевого врядування муніципалітетів, має 
право представляти органи місцевого врядування у перегово-
рах із Кабінетом міністрів.

[21 грудня 2000 р.; 17 липня 2008 р.]

Стаття 97.
Органи місцевого врядування і засновані ними товари-

ства можуть співпрацювати з органами місцевого врядування 
і їхніми товариствами з інших держав, якщо така співпраця не 
суперечить законодавчим актам відповідних держав і відпові-
дає положенням угод, укладених між державами.

[17 липня 2008 р.]
[…]
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Стаття 99.
З метою виконання спільних завдань органи місцевого вря-

дування можуть погодитися на створення спільних установ. 
Такі установи повинні здійснювати свою діяльність на під-
ставі внутрішніх правил, затверджених відповідними міськими 
або муніципальними радами. Внутрішні правила визначають 
повноваження спільних установ органу місцевого врядування 
(надалі – спільних установ), порядок їхнього фінансування, 
нагляду за роботою і ліквідації, а також порядок виходу зі 
спільних установ та інші питання щодо діяльності спільних 
установ органу місцевого врядування.

[17 липня 2008 р.]

Стаття 99.1

Органи місцевого врядування, які створюють спільну уста-
нову, повинні здійснювати нагляд за нею через наглядову раду. 
Якщо органи місцевого врядування створюють кілька спільних 
установ, нагляд може здійснювати одна наглядова рада.

Наглядова рада має складатися щонайменше з трьох членів, 
але їхня кількість не може бути меншою, ніж кількість орга-
нів місцевого врядування, які створили спільну установу. Для 
роботи в наглядовій раді кожен орган місцевого врядування 
має делегувати заступника голови міської або муніципальної 
ради, а також інших посадових осіб на свій розсуд.

Управління діяльністю наглядової ради спільної установи 
здійснюється головою наглядової ради. Обов’язки голови 
наглядової ради виконує заступник голови ради органу місце-
вого врядування найбільшого за кількістю жителів міста або 
муніципалітету, якщо органи місцевого врядування не домови-
лися про інше.

Наглядова рада має здійснювати свою діяльність згідно з 
внутрішніми правилами, затвердженими відповідними орга-
нами місцевого врядування, у яких мають бути визначені 
повноваження і порядок здійснення діяльності наглядової 
ради, а також порядок обрання голови ради, права та обов’язки 
членів ради і порядок їхнього заміщення.

[17 липня 2008 р.]
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Стаття 99.2

Наглядова рада: 
1) затверджує план дій і річний бюджет спільної установи;
2) визначає розмір щомісячної зарплати керівника спільної 

установи;
3) призначає та звільняє, а також застосовує дисциплінарні 

заходи до керівника спільної установи;
4) проводить оцінку результатів діяльності спільної уста-

нови;
5) виконує інші обов’язки, передбачені законами та іншими 

нормативними актами.
Наглядова рада може робити запити і отримувати інформа-

цію про діяльність спільної установи.
[17 липня 2008 р.]

Стаття 99.3

Спільна установа має здійснювати діяльність у публічній і 
приватній сферах від імені відповідних юридичних осіб.

У власності, володінні або користуванні спільної установи 
може перебувати рухоме майно. У володінні або користуванні 
спільної установи може перебувати нерухоме майно.

Спільна установа повинна мати незалежний бюджет.
[17 липня 2008 р.]
[…]

Стаття 100.
Кооперативним товариством є установа, яка створюється 

органами місцевого врядування шляхом укладення угоди про 
співпрацю. З метою укладення угоди про співпрацю кожна 
міська або муніципальна рада органу місцевого врядування 
повинна прийняти рішення щодо укладення угоди про співп-
рацю.

Угода про співпрацю повинна визначати:
1) мету співпраці;
2) форму здійснення співпраці;
3) фінансову і майнову участь кожного органу місцевого 

врядування в досягненні спільної мети;
4) порядок створення ради для цілей співпраці та її повно-

важення, якщо відповідні міські або муніципальні ради 
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органів місцевого врядування вважають за необхідне 
створити таку раду;

5) порядок припинення угоди про співпрацю;
6) інші питання, які визначаються як важливі відповідними 

міськими або муніципальними радами органів місцевого 
врядування.

[21 грудня 2000 р.; 17 липня 2008 р.]
[…]
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П О Л Ь Щ А

ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 
ВІД 8 БЕРЕЗНЯ 1990 РОКУ

ПРО САМОВРЯДУВАННЯ ҐМІНИ1 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorzadzie gminnym 

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.
1. Населення ґміни утворює самоврядну громаду відповідно 

до законодавства.
2. У цьому Законі під ґміною слід розуміти самоврядну гро-

маду, а також відповідну територію.

Стаття 2.
1. Ґміна виконує громадські завдання від свого імені та під 

свою відповідальність.
2. Ґміна наділена правосуб’єктністю.
3. Самостійність ґміни захищається в судовому порядку.

Стаття 3.
1. Статут ґміни визначає її устрій.
2. (2) Проект статуту ґміни з населенням понад 300 тис. 

жителів підлягає погодженню з Прем’єр-міністром за поданням 
Міністра внутрішніх справ та адміністрації.

3. Спори з цих питань вирішує Рада міністрів.

Стаття 4.
1. Утворення, об’єднання, поділ і ліквідація ґмін, встанов-

лення їх меж та назв, а також визначення місцезнаходження 

1 Переклад подається за матеріалами, розміщеними на веб-сайті: http://old.
csi.org.ua
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їх органів здійснюється Радою міністрів після проведення кон-
сультацій з жителями.

2. При утворенні, об’єднанні, поділі, ліквідації ґмін і встанов-
ленні їх меж слід прагнути до того, аби ґміна охоплювала, мірою 
можливості, однорідну територію з огляду на компактність про-
живання жителів і цілісність території, а також аби соціально-
економічні зв’язки дозволяли виконувати громадські завдання.

3. (3) (виключено).

Стаття 4а. (4)
1. Надання ґміні чи місцевості статусу міста здійснюється 

через розпорядження Ради міністрів.
2. При наданні певній місцевості статусу міста Рада міні-

стрів визначає його межі. 
3. Зміна меж міста здійснюється Радою міністрів шляхом 

розпорядження після проведення відповідних консультацій з 
жителями.

Стаття 5.
1. (5) Ґміна може утворювати допоміжні одиниці: сільські 

округи, райони, селища тощо. Місто, яке знаходиться в межах 
ґміни, також може прирівнюватися до допоміжних одиниць.

2. Допоміжні одиниці утворюються радою ґміни, яка при-
ймає рішення після проведення консультацій з жителями чи з 
їх ініціативи.

3. Правила утворення, об’єднання, поділу, а також ліквідації 
допоміжних одиниць визначаються в статуті ґміни.

4. (6) У містах, в яких станом на 1 січня 1990 року існував 
поділ на адміністративні райони, останні можуть отримати ста-
тус ґміни. Рішення з цього питання приймає Прем’єр-міністр 
за поданням Міністра внутрішніх справ і адміністрації з вра-
хуванням думки зацікавлених суб’єктів. Райони у містах, які 
становлять ґміну, об’єднуються в спілку ґмін, повноваження і 
структура якої визначаються окремим законом.

Стаття 5а. (7)
1. У випадках, передбачених законом, а також при важли-

вості питання для ґміни, на території останньої проводяться 
консультації з жителями ґміни.
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2. Правила і порядок проведення консультацій з жителями 
ґміни визначаються рішенням ради ґміни.

РОЗДІЛ 2
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ҐМІНИ

Стаття 6.
1. До сфери діяльності ґміни належить прийняття рішень у 

громадських справах локального значення, якщо законом це не 
віднесено до компетенції інших суб’єктів.

2. Вирішення питань, зазначених в частині 1, належить до 
компетенції ґміни, якщо інше не передбачено законодавством.

Стаття 7.
1. Задоволення потреб громади належить до власних завдань 

ґміни. Зокрема, до власних завдань ґміни належать питання:
1) забезпечення порядку на відповідній території, функці-

онування місцевої економіки, охорони навколишнього 
середовища;

2) функціонування ґмінних доріг, вулиць, мостів, площ, а 
також організації дорожнього руху;

3) (8) функціонування водопроводів, каналізаційної сис-
теми, забезпечення водою, ліквідації та очищення кому-
нальних стоків, дотримання чистоти та порядку, санітар-
них норм щодо сміттєзвалищ, утилізації комунальних 
відходів, забезпечення електроенергії, тепла, газу;

4) організації місцевого громадського транспорту;
5) охорони здоров’я;
6) надання соціальної допомоги, зокрема організація цен-

трів та закладів опіки;
7) (9) будівництва житлових будинків на території ґміни;
8) освіти, зокрема організація функціонування середніх 

шкіл, дошкільних закладів освіти, а також інших освіт-
ньо-виховних установ;

9) (10) культури, зокрема організація роботи бібліотек на 
території ґміни, інших закладів культури, а також охо-
рони пам’яток та опіки над пам’ятками;

10) фізичної культури, зокрема організація територій для 
відпочинку, спортивних організацій;
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11) торгівлі;
12) (11) озеленення та насадження дерев на території ґміни;
13) організація кладовищ на території ґміни;
14) громадського порядку і безпеки громадян та протипо-

жежної охорони і захисту від повені, у тому числі обла-
штування та утримання ґмінного складу засобів для 
боротьби з повінню;

15) утримування ґмінних об’єктів та закладів громадського 
призначення, а також адміністративних об’єктів;

16) встановлення гарантій соціального, медичного, право-
вого забезпечення вагітних жінок.

2. Обов’язковий характер окремих власних завдань ґміни 
встановлюється законом.

3. Встановлення, відповідно до закону, інших власних 
завдань ґміни вимагає гарантування виділення обов’язкових 
фінансових коштів на їх реалізацію шляхом збільшення влас-
них доходів ґміни чи надання відповідної субвенції. Положення 
частин 4 і 5 статті 8 застосовуються відповідно.

Стаття 8.
1. Законом може бути покладено на ґміну обов’язок вико-

нання делегованих завдань, які належать до компетенції уря-
дової адміністрації, а також щодо організації підготовки і про-
ведення чергових виборів та референдумів.

2. Завдання, віднесені до компетенції урядової адміністрації, 
ґміна може виконувати також на підставі домовленості з орга-
нами цієї адміністрації. 

3. Ґміна отримує фінансові кошти в розмірі, необхідному 
для виконання завдань, зазначених у частинах 1 і 2.

4. Конкретні правила та строки переказу фінансових коштів, 
про які зазначається в частині 3, встановлюються законом, який 
покладає на ґміну обов’язок виконання делегованих завдань, чи 
на основі домовленості.

5. У разі недотримання строків, зазначених у частині 4, на 
користь ґміни стягується пеня в розмірі, що встановлений для 
недостачі по податках.

Стаття 8а.
(втратила чинність)
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Стаття 9. (13)
1. З метою виконання завдань ґміна може створювати орга-

нізаційні одиниці та укладати договори з іншими суб’єктами, в 
тому числі з неурядовими організаціями.

2. (14) Ґміна, а також інша юридична особа ґміни, можуть 
здійснювати господарську діяльність, яка виходить за межі 
завдань, що мають суспільно корисний характер, виключно у 
випадках, передбачених окремим законом.

3. (15) Форми ведення господарства ґміни, зокрема, вико-
нання ґміною завдань, що мають суспільно корисний характер, 
визначаються окремим законом.

4. Суспільно корисними завданнями, відповідно до цього 
Закону, є власні завдання ґміни, викладені в частині 1 статті 7, 
метою яких є задоволення громадських потреб шляхом надання 
загальнодоступних послуг.

Стаття 10. (16)
1. Суспільні завдання, виконання яких виходить за межі 

можливостей ґміни, виконуються спільно кількома ґмінами.
2. Суб’єкти місцевого самоврядування, міжґмінні спілки, 

об’єднання ґмін, а також муніципальні сеймики можуть нада-
вати взаємну допомогу, зокрема фінансову допомогу, у випадку 
виникнення стихійного лиха, загрози навколишньому середо-
вищу, катастроф чи інших надзвичайних ситуацій.

РОЗДІЛ 3
ОРГАНИ ҐМІНИ

Стаття 11.
1. Жителі ґміни беруть участь у загальному голосуванні (на 

виборах і референдумах) чи за посередництвом органів ґміни.
2. (виключено).

Стаття 11а.
1.Органи ґміни:
1) рада ґміни;
2) війт (бургомістр, президент міста).
2. Принцип і положення організації виборів до ради ґміни 

та обрання війта (бургомістра, президента міста) визначають 
окремі закони.
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3. Коли у законі йде мова про війта, слід розуміти, що його 
положення поширюються також на бургомістра та президента 
міста.

Стаття 12.
1. Питання про самоопо датку вання жителів для суспільних 

цілей, а також про розпуск ради ґміни до закінчення строку її 
повноважень вирішуються виключно шляхом проведення ґмін-
ного референдуму.

2. Референдум може проводитися з будь-якого іншого 
питання, яке має важливе значення для ґміни.

Стаття 13.
1. Референдум проводиться з ініціативи ради чи на вимогу 

не менш як 1/10 жителів, які мають право голосу.
2. Референдум вважається таким, що відбувся, якщо в ньому 

взяли участь не менш як 30% жителів, які мають право голосу.
3. Референдум з питання розпуску ради ґміни до закінчення 

строку її повноважень проводиться виключно на вимогу вибор-
ців за правилами, передбаченими частинами 1 і 2, але не раніше 
ніж через 12 місяців з дня проведення виборів чи з дня прове-
дення останнього референдуму з питання розпуску ради ґміни 
до закінчення строку її повноважень.

4. Порядок проведення референдуму з питань, не врегульо-
ваних цим Законом, визначається окремим законом.

Стаття 14.
1. Рішення органів ґміни приймаються простою більшістю 

голосів при присутності не менше половини складу органу, 
якщо інше не передбачено законом.

2. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос 
головуючого.

Стаття 15.
1. Із застереженням на положення статті 12, рада ґміни є 

органом, що приймає рішення і здійснює контрольні функції 
на території ґміни.

2. Якщо рада ґміни знаходиться в місті, розташованому на 
території цієї ґміни, вона має назву «міська рада».
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Стаття 16.
Рада обирається строком на 4 роки, рахуючи з дня прове-

дення виборів.

Стаття 17.
До складу ради входять депутати в кількості: 
- п’ятнадцяти – у ґмінах із населенням до 20 тис. жителів;
- двадцяти одного – у ґмінах із населенням до 50 тис. 

 жителів;
- двадцяти трьох – у ґмінах із населенням до 100 тис. 

 жителів;
- двадцяти п’яти – у ґмінах із населенням до 200 тис. 

 жителів та по три депутати на кожні наступні 100 тис. 
жителів, але не більше, ніж сорок п’ять депутатів.

Стаття 18.
1. До повноважень ради належить вирішення різних питань, 

віднесених до сфери діяльності ґміни, якщо інше не передба-
чено законодавством.

2. До виключних повноважень ради ґміни належить:
1) прийняття статуту ґміни;
2) встановлення заробітної плати війта, визначення напря-

мів його діяльності, а також затвердження звіту про його 
діяльність;

3) обрання і відкликання скарбника ґміни, який є голо-
вним бухгалтером бюджету, а також секретаря ґміни – за 
поданням керівника правління;

4) прийняття бюджету ґміни, обговорення звіту про вико-
нання бюджету, а також прийняття рішень щодо затвер-
дження чи незатвердження звіту правління з цього 
питання;

5) прийняття планів обґрунтування і напрямів благоустрою 
ґміни та місцевих планів благоустрою;

6) прийняття економічних програм;
7) визначення сфери діяльності допоміжних одиниць, 

принципів передачі їм окремого майна у користування, 
а також принципів передачі бюджетних коштів для вико-
нання завдань, покладених на ці одиниці;
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8) прийняття рішень з питань податків і зборів у межах, 
встановлених окремими положеннями;

9) прийняття рішень з майнових питань ґміни, які виходять 
за межі звичайної діяльності правління, і які стосуються:

a) визначення правил набуття, відчуження, обтяження 
об’єктів земельної нерухомості, а також їх здачі в 
оренду чи найму на строк понад три роки, якщо окре-
мими положеннями не передбачено інше; до моменту 
визначення цих правил правління може виконувати 
ці функції виключно за згодою ради ґміни;

b) випуску облігацій, а також визначення порядку їх 
збуту, придбання і викупу правлінням;

c) отримання довгострокових позик та кредитів; 
d) встановлення максимального розміру короткостро-

кових позик, наданих правлінням в бюджетному 
році;

e) зобов’язань щодо здійснення інвестицій та ремон-
тів, вартість яких перевищує межі, що встановлю-
ються щорічно радою ґміни;

f) створення і вступу до товариств, кооперативів, а 
також розпуск і вихід з них;

g) визначення порядку внесення, повернення і про-
дажу правлінням акцій і часток;

h) створення, ліквідації і реорганізації підприємств, 
установ, інших ґмінних організаційних одиниць, а 
також виділення їм майна;

i) встановлення максимального розміру позик і 
застав, наданих правлінням у бюджетному році;

10) визначення граничного розміру суми, до якого прав-
ління ґміни може самостійно брати на себе зобов’язання;

11) прийняття рішень про виконання делегованих завдань, 
які належать до компетенції урядової адміністрації, про 
що зазначено в частині 2 статті 8;

12) прийняття рішень про співробітництво з іншими ґмі-
нами, а також виділення з цією метою відповідного 
майна;

13) прийняття рішень з питань: гербу ґміни, назв вулиць і 
площ, встановлення пам’ятників;

14) надання почесного громадянства ґміни;
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15) визначення інших питань, віднесених законами до ком-
петенції ради ґміни.

3. (виключено).
4. (виключено).

Стаття 18а.
1. Рада ґміни контролює діяльність війта, ґмінних органі-

заційних одиниць та допоміжних одиниць ґміни; з цією метою 
вона утворює ревізійну комісію.

2. До складу ревізійної комісії входять депутати, в тому 
числі представники всіх клубів, крім тих, які виконують функ-
ції, передбачені частиною 1 статті 19.

3. Ревізійна комісія висловлює свою думку щодо бюджету 
ґміни, а також вносить до ради ґміни подання про затвердження 
чи незатвердження діяльності війта. Таке подання підлягає 
попередньому розгляду у регіо нальній рахунковій палаті.

4. Ревізійна комісія виконує інші завдання, передані радою 
у сфері здійснення контролю. Таке повноваження не повинно 
суперечити контролюючим повноваженням інших комісій, 
створених радою ґміни на підставі частини 1 статті 21.

5. Принципи і порядок діяльності ревізійної комісії визна-
чаються статутом ґміни.

Стаття 19.
1. Рада ґміни обирає зі свого складу голову і 1 – 3 його 

заступників абсолютною більшістю голосів у присутності не 
менше половини затвердженого складу ради шляхом таємного 
голосування.

2. Голова ради організує роботу ради і головує на її засідан-
нях.

3. Функції, зазначені в частині 1, не можна поєднувати з 
функціями члена правління.

4. Відкликання голови і його заступників здійснюється в 
порядку, визначеному в частині 1, за ініціативою не менш як 
1/4 від затвердженого складу ради ґміни.

Стаття 20.
1. Рада ґміни проводить засідання сесійно, сесії скликаються 

головою за необхідності, але не рідше одного разу в квартал.
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2. (17) Перша сесія новообраної ради ґміни скликається 
головою ради попереднього скликання не пізніше 7 днів з 
моменту оголошення остаточних результатів виборів до рад 
по всій країні, а якщо вибори дострокові – не пізніше 7 днів з 
моменту оголошення результатів виборів до ради ґміни.

2а. (18) Якщо сесію не буде скликано в строки, зазначені 
в частині 2, сесія скликається головою виборчої комісії воє-
водства не пізніше 21 дня з моменту оголошення остаточних 
результатів виборів до рад по всій країні, а якщо вибори достро-
кові – не пізніше 21 дня з моменту оголошення результатів 
виборів до ради ґміни.

2b. У разі дострокових виборів першу сесію скликає особа, 
визначена Прем’єр-міністром для виконання функції органів 
одиниць місцевого самоврядування. Розпорядження зазначене 
в частині

2. 3. На пропозицію правління чи не менш як 1/4 від закон-
ного складу ради ґміни голова зобов’язаний скликати сесію 
впродовж 7 днів з дня надходження пропозиції.

Стаття 21.
1. Рада ґміни може створювати постійні і тимчасові комісії 

відповідно до своїх завдань, визначати предмет їх діяльності, а 
також персо нальний склад.

2. До складу комісії можуть входити особи, які не є депута-
тами ради ґміни, якщо їх загальна чисельність не перевищує 
половини складу комісії.

3. Комісія підпорядковується раді ґміни, подає на її розгляд 
план діяльності, а також звіт про свою діяльність.

Стаття 22.
1. Внутрішня організація, а також порядок діяльності орга-

нів ґміни визначаються статутом ґміни.
2. Статут ґміни підлягає опублікуванню в офіційному 

виданні воєводства.

Стаття 23.
1. Депутат представляє виборців, підтримує постійний 

зв’язок із жителями та їх організаціями, приймає висловлені 
вимоги та подає їх на розгляд органів ґміни.
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2. Депутати можуть створювати депутатські клуби, які діють 
на принципах, визначених статутом ґміни.

Стаття 23а.
1. До початку виконання депутатських повноважень депу-

тати складають присягу: «Вірний Конституції і законам 
Республіки Польщі, урочисто присягаю обов’язки депутата 
виконувати гідно, сумлінно і чесно, керуючись благом для своєї 
ґміни та її жителів».

2. Присяга приймається шляхом прочитання тексту присяги, 
після чого депутати по черзі встають і вимовляють слово «при-
сягаю».

3. Депутати, які були відсутні на першій сесії ради ґміни, а 
також депутати, які отримали мандат під час строку повнова-
жень ради, складають присягу на першій відвідуваній ними сесії.

Стаття 24.
Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради ґміни та 

її органів, а також інших самоврядних установ, до яких його 
обрано чи призначено.

Стаття 24а.
1. Депутат не може перебувати в трудових відносинах з орга-

нами управління ґміни, на території якої він отримав мандат.
2. Положення частини 1 поширюється також на керівників 

ґмінних організаційних одиниць.
3. Положення частини 1 не поширюється на депутатів, обра-

них до правління, і трудові відносини з якими виникають на 
підставі обрання.

4. Вступ депутатом у трудові відносини відповідно до частин 
1 і 2 означає його відмову від мандату депутата.

Стаття 24b.
1. Особа, обрана депутатом до ради ґміни, не може пере-

бувати у трудових відносинах з органами управління ґміни, 
на території якої вона отримала мандат, а також виконувати 
функції керівника в організаційній одиниці на території цієї 
ґміни. До початку виконання депутатських повноважень ця 
особа зобов’язана подати заяву про відпустку за свій рахунок 
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не пізніше 7 днів з дня оголошення результатів виборів відпо-
відним виборчим органом.

2. Депутат, відповідно до частини 1, отримує відпустку за 
власний рахунок на строк депутатських повноважень, а також 
3 місяці після їх припинення.

3. Депутат отримує відпустку за власний рахунок незалежно 
від характеру і тривалості трудових відносин. Якщо особа пере-
буває у строкових трудових відносинах, і такі відносини припи-
нилися б раніше часу закінчення відпустки за власний рахунок, 
такі відносини продовжуються до 3 місяців після закінчення 
цієї відпустки.

4. Якщо депутат виконує функції керівника організаційної 
одиниці, погодженої чи створеної ґміною під час строку повно-
важень, строк, визначений у частині 1, становить 6 місяців від 
дня погодження чи створення цієї одиниці.

5. Неподання депутатом заяви відповідно до частини 1 озна-
чає відмову ним від мандату депутата.

6. У разі надання мандату ради шляхом прийняття рішення 
ради ґміни на підставі положень Закону – Положення про 
вибори рад ґмін – застосовуються відповідні правила частин 
1 – 5 цієї Статті.

Стаття 24c.
Після закінчення депутатських повноважень органи управ-

ління ґміни чи ґмінна організаційна одиниця працевлаштову-
ють депутата на тій же чи рівнозначній посаді із оплатою, що 
відповідає оплаті, яку б отримував депутат, якби не перебував у 
відпустці за свій рахунок. Депутат заявляє про готовність при-
ступити до роботи впродовж 7 днів після припинення депутат-
ських повноважень.

Стаття 24d.
Війт не може доручити депутату ґміни, в якій він отримав 

мандат, виконання роботи на цивільно-правових засадах.

Стаття 24e. (19)
1. Депутати не можуть виконувати іншу роботу чи отриму-

вати подарунки, які можуть підірвати довіру виборців щодо 
виконуваних повноважень згідно з частиною 1 статті 23a.
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2. Депутати не можуть використовувати свій мандат у 
зв’язку з виконанням взятої на себе додаткової роботи, в тому 
числі господарської діяльності, яка здійснюється за власний 
рахунок чи спільно з іншими особами.

Стаття 24f. (20)
1. Депутати не можуть здійснювати господарську діяльність 

за власний рахунок чи спільно з іншими особами з використан-
ням комунального майна, а також управляти такою діяльністю 
чи бути представником або уповноваженим у здійсненні такої 
діяльності.

2. Депутати і їх дружини, а також дружини війтів, заступни-
ків війтів, секретарів ґміни, скарбників ґміни, керівників орга-
нізаційних одиниць ґміни та осіб, що управляють і члени орга-
нів, які управляють ґмінними юридичними особами, не можуть 
бути членами органів управління, контрольних чи ревізійних 
органів, торговими повіреними торгових спілок з часткою ґмін-
них юридичних осіб чи суб’єктів підприємницької діяльності, в 
яких беруть участь такі особи. Обрання чи призначення депу-
тата до таких органів є недійсним в силу закону.

3. (виключено).
4. Якщо обрання чи призначення, відповідно до частини 2, 

мало місце до отримання мандату, або з днем обрання війта чи 
призначенням на посаду заступника війта, секретаря ґміни, 
скарбника ґміни, керівника організаційної ґмінної одиниці, а 
також особи, яка управляє і члена органу, який управляє ґмін-
ною юридичною особою, що зазначені в частині 2, зобов’язані 
відмовитися від виконання таких функцій чи зайняття такої 
посади впродовж 3 місяців від дня складення присяги депута-
том або війтом від дня його призначення. У разі, коли депутат 
не відмовився від функції чи посади, зазначеної у частині 2, він 
втрачає такі права в силу закону по закінченні строку, як зазна-
чено першому реченні.

5. (22) Депутат не може володіти більш як 10% часток чи 
акцій у торгових спілках з часткою ґмінних юридичних осіб 
чи суб’єктів підприємницької діяльності, в яких беруть участь 
такі особи. Частки чи акції, які перевищують вказаний пакет, 
повинні бути зменшені депутатом до початку першої сесії ради 
ґміни, а в разі відсутності їх зменшення такі депутати на період 
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здійснення депутатських повноважень і протягом двох років 
після складення депутатських повноважень не беруть участь у 
реалізації прав, які випливають з цього пакету (право голосу, 
право на дивіденди, право на поділ майна, право на стягнення).

Стаття 24g. (23)
1. Особи, зазначені в частині 3 статті 24f, можуть отримувати 

окрему винагороду за виконання функцій у торговій спілці, до 
якої були призначені як представники комунального майна.

2. Розмір винагороди та плати за виконання функцій в одній 
спілці не може перевищувати чотирикратний розмір найнижчої 
місячної оплати праці, який діяв у грудні минулого року і був 
визначений Міністром праці та соціальної політики на підставі 
Кодексу про працю; якщо винагорода за роботу в спілці пере-
вищує встановлену норму, надлишок зараховується до бюджету 
ґміни, орган якої делегував особу, що отримує винагороду.

3. Торгова спілка переказує надлишок, про який зазнача-
ється в частині 2, на рахунок органу управління ґміни, визна-
ченої у вказаній нормі, протягом 14 днів від дня виплати вина-
городи чи плати.

Стаття 24h. (24)
1. Депутат, війт, заступник війта, секретар ґміни, скарб-

ник ґміни, керівник організаційної одиниці ґміни, особа, 
яка управляє і член органу управління юридичною осо-
бою, а також особа, яка від імені війта видає адміністративні 
рішення зобов’язані складати декларацію про свій майновий 
стан, (далі – Декларація). Декларація повинна містити також 
інформацію щодо майна, яке є спільним майном подружжя. 
Декларація містить, зокрема, інформацію про:

1) грошові кошти, нерухомість, частки та акції в торгових 
спілках, а також про набуття від Фонду державного майна, 
іншої юридичної особи державної власності, ґміни чи між-
ґмінної спілки майна, яке підлягало відчуженню на торгах, 
а також дані про здійснення підприємницької діяльності 
та пов’язане з цим зайняття посад у торгових спілках;

2) доход від трудової діяльності або іншої зайнятості чи 
занять з поданням сум, отриманих від кожної форми 
діяльності;
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3) рухоме майно вартістю понад 10 тис. злотих;
4) фінансові зобов’язання вартістю понад 10 тис. злотих, у 

тому числі про кредити і позики та умови, на яких вони 
були надані.

2. Особа, яка складає декларацію, зазначає в ній, кому нале-
жать окремі майнові складові, розмір доходу і зобов’язання, 
які стосуються окремого майна і майна, яке є спільним майном 
подружжя.

3. Декларацію з копією свого показання про розмір доходу 
упродовж податкового року (т. зв. ПІТ) за попередній рік і його 
коректурою подають у двох примірниках:

1) депутат – голові Ради ґміни;
2) війт, голова Ради ґміни – воєводі;
3) заступник війта, секретар ґміни, скарбник ґміни, керів-

ник організаційної одиниці ґміни, особа, яка управляє і 
член органу, що управляє ґмінною юридичною особою, а 
також особа, яка видає адміністративні рішення від імені 
війта – війтові.

4. Депутат і війт першу декларацію подають упродовж 30 
днів від присяги. До першої декларації депутат зобов’язаний 
додати інформацію про спосіб і термін припинення ним 
ведення підприємницької діяльності з використанням майна 
ґміни, в якій отримав мандат, а війт – інформацію про припи-
нення ведення підприємницької діяльності, якщо таку діяль-
ність вів до виборів. Чергові декларації подаються депутатом 
і війтом щорічно до 30 квітня, з даними станом на 31 грудня 
попереднього року, а також на два місяці до закінчення скли-
кання ради.

5. Заступник війта, секретар ґміни, скарбник ґміни, керівник 
організаційної одиниці ґміни, особа, яка управляє і член органу, 
що управляє ґмінною юридичною особою, а також особа, яка 
видає адміністративні рішення від імені війта першу деклара-
цію подають упродовж 30 днів від призначення на посаду або 
від дати працевлаштування. До першої декларації заступник 
війта, секретар ґміни, скарбник ґміни, керівник організацій-
ної одиниці ґміни, особа, яка управляє і член органу, що управ-
ляє ґмінною юридичною особою, а також особа, яка видає 
адміністративні рішення від імені війта зобов’язані додати 
інформацію про спосіб і термін припинення ведення ними 
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підприємницької діяльності, якщо вели її до часу призначення 
або працевлаштування. Чергові декларації подаються щорічно 
до 30 квітня, з даними станом на 31 грудня попереднього року, 
а також у день відкликання з посади або розірвання угоди.

6. Аналіз наведених у декларації даних здійснюють особи, 
яким подано декларацію. Особи, яким подано декларацію, пере-
дають один примірник казначейському управлінню за місцем 
проживання особи, яка складає декларацію. Декларація збері-
гається протягом шести років.

7. Аналіз наведених у декларації даних здійснює також каз-
начейське управління за місцем проживання особи, яка складає 
декларацію. Аналізуючи декларацію, казначейське управління 
враховує також дані про розмір доходу упродовж податкового 
року (т. зв. ПІТ) другого з подружжя особи, яка складає декла-
рацію.

8. Суб’єкт, який проводить аналіз, зазначений у частинах 6 
і 7, має повноваження для порівняння змісту декларації, яку 
аналізує з доданою копією даних про розмір доходу упродовж 
податкового року (т. зв. ПІТ) зі змістом раніше поданих декла-
рацій та з доданими до них копіями даних стосовно розміру 
доходу упродовж податкового року (т. зв. ПІТ).

9. У випадку підозри, що особа, яка склала декларацію, 
надала в ній неправдиві дані або приховала правду, суб’єкт, 
який проводить аналіз декларації про майно, звертається до 
директора контролю казначейського управління за місцем про-
живання особи, яка склала декларацію з проханням проконтр-
олювати її декларацію.

10. У разі відмови суб’єкта розпочати контроль декларації, 
який звернувся з відповідним проханням у цій справі, йому 
надається право апеляції до Генерального інспектора казначей-
ського контролю.

11. До розгляду справи контролю декларації мають від-
ношення положення закону від 28 вересня 1991 р. про 
Казначейський контроль (Законодавчий вісник від 1999 р. 
№ 54, положення 572 і № 83, положення 931, від 2000 р. № 70, 
положення 816, № 104, положення 1103, № 116, положення 
1216, від 2001 р. № 14, положення 143, № 81, положення 877 
та № 110, положення 1189 та від 2002 р. № 41, положення 365, 
№ 74, положення 676, № 89, положення 804, № 141, положення 
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1178 і № 153, положення 1271), які стосуються декларацій про 
майно осіб, які працюють або осіб, які несуть службу в органі-
заційних одиницях, підпорядкованих відповідному міністрові 
з питань громадських фінансів.

12. Суб’єкт, який проводить аналіз декларацій про майно, 
до 30 жовтня кожного року надає ґмінній раді інформацію про:

1) осіб, які не склали декларації або подали їх після визна-
ченого строку;

2) виявлені порушення в аналізованих деклараціях з їх опи-
сом і зазначенням осіб, які склали неправильні деклара-
ції;

3) вжиті заходи з приводу встановлених порушень в аналі-
зованих деклараціях.

13. Прем’єр-міністр своїм розпорядженням встановлює 
форму декларації та зразок декларації депутата, а також зра-
зок декларації війта, заступника війта, секретаря ґміни, скарб-
ника ґміни, керівника організаційної одиниці ґміни, особи, 
яка управляє і члена органу, що управляє ґмінною юридич-
ною особою, а також особи, яка видає адміністративні рішення 
від імені війта, враховуючи заборону, визначену відносно цих 
осіб у положеннях закону від 21 серпня 1997 р. про обмеження 
ведення підприємницької діяльності особами, які виконують 
громадські функції (Законодавчий вісник № 106, положення 
679, від 1998 р. № 113, положення 717 і № 162, положення 1126, 
від 1999 р. № 49, положення 483, від 2000 р. № 26, положення 
306 та від 2002 р. № 113, положення 984 і № 214, положення 
1806).

Стаття 24і.
1. Відомості про майновий стан, які містяться в декларації, 

не становлять службової таємниці, за винятком інформації про 
місце проживання особи, яка склала декларацію, та місцезнахо-
дження нерухомості.

2. Воєвода і голова ради ґміни передають копії декларацій, 
які були їм подані, війтові. 

3. Оприлюднені у декларації відомості доступні в Бюлетені 
публічної інформації, зазначеному в Законі від 6 вересня 2001 р.  
про доступ до публічної інформації (Законодавчий вісник 
№ 112, положення 1198 та від 2002 р. № 153, положення 1271).
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Стаття 24j.
1. Депутат, війт, заступник війта, секретар ґміни, скарб-

ник ґміни, керівник організаційної одиниці ґміни, особа, яка 
управляє і член органу, що управляє ґмінною юридичною осо-
бою, а також яка видає адміністративні рішення від імені війта 
зобов’язані скласти декларацію про підприємницьку діяльність 
чоловіка/дружини, батьків, родичів прямої лінії, братів і сес-
тер, якщо ця діяльність здійснюється на території ґміни, в якій 
особа зобов’язана скласти декларацію, виконує певну функ-
цію або працює. Вони також зобов’язані скласти декларації про 
цивільно-правові угоди, укладені їх чоловіком/дружиною, бать-
ками, родичами прямої лінії, братами і сестрами, якщо ці угоди 
укладені з органами ґміни, організаційними одиницями ґміни 
або ґмінними юридичними особами і не стосуються правовідно-
син, що випливають із загального права на доступ до послуг або 
з правовідносин, що ґрунтуються на загальнодіючих принципах.

2. Особа, зазначена в частині 1, чоловік/дружина, батьки, 
родичі прямої лінії, брати і сестри якої під час виконання пев-
ної функції або працевлаштування такої особи працювали на 
території цієї ґміни в організаційній одиниці місцевого само-
врядування, у спілці одиниць місцевого самоврядування або 
розпочали працювати чи заробляти на іншій підставі у торго-
вих спілках, в яких щонайменше 50% часток чи акцій розпо-
ряджаються одиниці місцевого самоврядування, зобов’язана 
у письмовій формі поінформувати про це особу, якій складає 
декларацію. Обов’язок подання інформації поширюється також 
на випадок зміни посади чоловіка/дружини, батьків, родичів 
прямої лінії, братів і сестер, працевлаштованих у суб’єктах, 
зазначених у першому реченні.

3. Декларації, зазначені в частині 1, подаються упродовж 
30 днів з дня вибору, призначення або працевлаштування, а 
у випадку підприємницької діяльності або укладення угоди, 
зазначеної в частині 1, під час виконання певної функції або 
працевлаштування, – упродовж 30 днів з моменту виникнення 
причини для її подання. Інформація, зазначена в частині 2, 
подається упродовж 30 днів з моменту виникнення причини 
для її подання.

4. Подання декларації, зазначеної в частині 1, обумовлене 
положенням частини 3 статті 24h.
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5. Декларації, зазначені в частині 1, а також інформація, 
зазначена в частині 2, регулюються положеннями частин 6 і 8 
статті 24h, але не надсилаються відповідному казначейському 
управлінню і не підлягають аналізу казначейським управлін-
ням.

6. (47) Декларації, зазначені в частині 1, а також інформація, 
зазначена в частині 2, не становлять службової таємниці відпо-
відно до положень статті 24і, за винятком інформації про місце 
проживання осіб, яких вони стосуються.

Стаття 24k.
1. Неподання декларації у строк, встановлений частинами 4 

і 5 статті 24h, декларацій, зазначених у частині 1 статті 24j або 
інформації, зазначеної у частині 1 статті 24j, у строк, визначе-
ний у частині 3 статті 24j, особою:

1) депутата – призводить до втрати оплати до моменту 
подання декларації або інформації;

2) війта, заступника війта, секретаря ґміни, скарбника ґміни, 
керівника організаційної одиниці ґміни, особи, яка управ-
ляє і члена органу, що управляє ґмінною юридичною осо-
бою, а також особою, яка видає від імені війта адміністра-
тивні рішення – призводить до втрати їх плати за період з 
дня, в який вони зобов’язані були подати декларацію або 
інформацію, до дня подання декларації або інформації.

2. Якщо секретар ґміни або скарбник ґміни своєчасно не 
подадуть декларації про стан майна, декларацій, зазначених 
у частині 1 статті 24j, або інформації, зазначеної у частині 2 
статті 24j, рада ґміни відкликає їх шляхом ухвали не пізніше, 
ніж через 30 днів з моменту закінчення строку подання зазна-
чених декларацій або інформації.

3. Якщо заступник війта, керівник організаційної одиниці 
ґміни, особа, яка управляє і член органу, що управляє юридич-
ною особою ґміни, а також особа, яка видає від імені війта адмі-
ністративні рішення, не подадуть у встановлений строк декла-
рації про стан майна, декларації, зазначені у частині 1 статті 24j, 
або інформацію, зазначену у частині 2 статті 24j, відповідний 
орган їх відкликає або скасовує з ними трудову угоду не піз-
ніше, ніж через 30 днів з моменту закінчення строку подання 
зазначених декларацій або інформації.
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4. Відкликання і скасування трудової угоди у порядку, вста-
новленому частинами 2 і 3, рівнозначне розірванню трудової 
угоди на підставі параграфу 1 статті 52 Трудового кодексу.

Стаття 24l.
Надання в декларації неправдивої інформації або прихову-

вання правди в декларації про стан майна, декларації, зазначені 
у частині 1 статті 24j, або інформацію, зазначену у частині 2  
статті 24j, тягне за собою відповідальність на підставі пара-
графу 1 статті 233 Кримінального кодексу.

Стаття 24m.
1. Війт, заступник війта, скарбник ґміни, секретар ґміни, 

керівник організаційної одиниці ґміни, особа, яка управляє і 
член органу, що управляє юридичною особою ґміни, а також 
особа, яка від імені війта видає адміністративні рішення під 
час виконання певної функції або перебування у трудових від-
носинах, а також упродовж 3 років після закінчення строку 
виконання такої функції або припинення дії трудової угоди, не 
можуть приймати будь-яку винагороду майнового характеру, 
безоплатно або з оплатою вартості, нижчою за її дійсну вар-
тість, від суб’єкта або від іншого, залежного від нього суб’єкта, 
якщо, беручи участь у схваленні будь-якого рішення, що їх сто-
сувалося, вони мали безпосередній вплив на його зміст.

2. Залежним суб’єктом, у розумінні частини 1, є суб’єкт, у 
якому:

1) підприємець має безпосередньо або опосередковано біль-
шість голосів у його органах, а також на підставі домовле-
ностей з іншими учасниками та акціонерами;

2) підприємець має повноваження призначати або відкли-
кати більшість членів органів залежного суб’єкта, що 
управляють;

3) більшість членів правління підприємця є одночасно 
членами правління або особами, які виконують керівні 
функції у цьому суб’єкті.

3. Заборона, зазначена у частині 1, не стосується придбання 
предмету або послуги, доступних у рамках громадської пропози-
ції, а також не стосується предметів традиційного користування з 
метою реклами та нагороди у конкурсах художньої самодіяльності.
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Стаття 25.
1. Депутат користується правовим захистом, передбаченим 

для державних службовців.
2. Припинення трудових відносин із депутатом вимагає 

попередньої згоди ради ґміни, членом якої він є. Рада ґміни не 
дає згоди на припинення трудових відносин із депутатом, якщо 
підставою для їх припинення є обставини, пов’язані з виконан-
ням ним своїх депутатських повноважень.

3. Роботодавець зобов’язаний звільнити депутата від вико-
нання ним своїх професійних обов’язків з метою надання йому 
можливості брати участь у роботі органів ґміни.

4. Рада ґміни визначає порядок надання депутату відрядних, 
а також повернення коштів, пов’язаних із відрядженням.

5. Положення частини 4 поширюються також на членів комі-
сії, які не є членами ради ґміни.

Стаття 26.
1. Виконавчим органом ґміни є війт.
2. Строк повноважень війта починається в день скликання 

ради ґміни або обрання його радою ґміни і закінчується в день 
завершення строку скликання ради ґміни. 

2а. Війтом (бургомістром, президентом міста) не може бути 
особа без польського громадянства.

3. Бургомістр є виконавчим органом у ґміні, в якій керівні 
органи знаходяться у місті, розташованому на території ґміни.

4. У містах із населенням понад 100 тис. жителів виконав-
чим органом є президент міста. Це положення поширюється 
також на міста, в яких до набрання чинності цим Законом пре-
зидент міста був виконавчо-розпорядчим органом.

Стаття 26а.
1. Війт, шляхом розпорядження, призначає і відкликає свого 

заступника або заступників і встановлює їх кількість.
2. Кількість заступників війта не може бути більша за:
1) одного – у ґмінах із населенням до 20 тис. жителів;
2) двох – у ґмінах із населенням до 100 тис. жителів;
3) трьох – у ґмінах із населенням до 200 тис. жителів;
4) чотирьох – у ґмінах із населенням понад 200 тис. жителів.
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3. (63) У разі, якщо визначена війтом кількість заступни-
ків більша за одного, у розпорядженні, зазначеному в частині 1, 
війт вказує поіменно першого і чергових заступників.

Стаття 27.
Функції війта та його заступника не можуть поєднуватися з:
1) функціями війта або заступника війта в іншій ґміні;
2) членством в органах місцевого самоврядування, у тому 

числі у ґміні, в якій він є війтом або заступником;
3) роботою в урядовій адміністрації;
4) мандатом депутата Сейму або сенатора.

Стаття 28.
На війта і його заступників поширюється відповідно поло-

ження частини 1 статті 24е.

Стаття 28а.
1. Рішення ради ґміни з питання незатвердження звіту, при-

йняте через 9 місяців після виборів війта та не пізніше 9 міся-
ців до закінчення строку повноважень, рівнозначне внесенню 
подання про референдум з питання відкликання війта. До схва-
лення рішення з питання незатвердження звіту рада ґміни озна-
йомлюється з поданням і характеристикою, що зазначені у час-
тині 3 статті 18а.

2. Рішення щодо звіту рада ґміни приймає абсолютною біль-
шістю голосів від законного складу ради ґміни.

3. Рада ґміни може прийняти рішення про проведення рефе-
рендуму щодо відкликання війта з причини, передбаченої у час-
тині 1, під час сесії не раніше 14 днів від прийняття рішення про 
незатвердження звіту війта.

4. До прийняття рішення, зазначеного у частині 3, рада ґміни 
ознайомлюється з рішенням регіо нальної рахункової палати 
щодо рішення ради ґміни про незатвердження звіту війта і 
заслуховує пояснення війта.

5. Рішення, зазначене у частині 3, рада ґміни приймає абсо-
лютною більшістю голосів від затвердженого складу ради ґміни 
поіменним голосуванням.
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Стаття 28b.
1. Рада ґміни через 9 місяців з дня виборів війта та не піз-

ніше 9 місяців до закінчення строку повноважень може при-
йняти рішення щодо проведення референдуму з питання від-
кликання війта з іншої причини, ніж незатвердження звіту, 
виключно за пропозицією щонайменше у 3/5 голосів від затвер-
дженого складу ради.

2. Подання, зазначене в частині 1, вимагає письмової форми 
й обґрунтування підстави для відкликання та підлягає розгляду 
ревізійною комісією.

3. Рада ґміни може прийняти рішення про проведення рефе-
рендуму щодо відкликання війта на сесії, скликаній не раніше, 
ніж через 14 днів з дня подання пропозиції, зазначеної у час-
тині 1.

4. Рішення, зазначене у частині 3, рада ґміни приймає біль-
шістю щонайменше у 3/5 голосів від затвердженого складу 
ради ґміни поіменним голосуванням.

Стаття 28с.
Якщо подана у порядку, встановленому статтею 28b пропо-

зиція щодо прийняття рішення про проведення референдуму 
щодо відкликання війта не отримала необхідної більшості голо-
сів, наступна пропозиція може бути подана у такому порядку не 
раніше, ніж через 12 місяців після попереднього голосування.

Стаття 28d.
1. У випадку припинення строку дії мандату війта до завер-

шення строку скликання, проводяться дострокові вибори на 
принципах, визначених Законом про безпосередні вибори 
війта, бургомістра і президента міста, а також Законом про 
вибори до рад ґмін, рад повітів і сеймиків воєводств.

2. (72). Вибори не проводяться, якщо дата дострокових вибо-
рів припадає на період у 6 місяців до закінчення строку повно-
важень війта. Дострокові вибори також не проводяться, якщо 
дата виборів припадає на період, більший за 6 місяців і менший 
за 12 місяців до закінчення строку повноважень війта, та рада 
упродовж 30 днів від прийняття рішення про припинення ман-
дату війта прийме рішення про непроведення виборів.
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Стаття 28е.
Припинення повноважень війта до закінчення строку 

 скликання рівнозначне відкликанню його заступника або 
заступників.

Стаття 28f.
У разі закінчення повноважень війта до завершення строку 

скликання, його функцію до часу перебрання на себе обов’язків 
новообраним війтом виконує особа, визначена Прем’єр-
міністром.

Стаття 28g.
1. Якщо перешкода у виконанні завдань і обов’язків війта 

має тимчасовий характер і спричинена:
1) тимчасовим затриманням;
2) відбуванням покарання за неумисний злочин;
3) відбуванням арешту;
4) непрацездатністю, спричиненою хворобою понад 30 днів,
його завдання і обов’язки перебирає на себе заступник, а в 

ґмінах, у яких призначено більше одного заступника, – перший 
заступник.

2. Якщо не призначено заступника або першого заступника 
у порядку, визначеному статтею 26а, у випадку тимчасової 
перешкоди у виконанні завдань і обов’язків війта, спричиненої 
однією з обставин, зазначених у частині 1, завдання і обов’язки 
війта перебирає на себе особа, зазначена у статті 28h.

3. У разі тимчасової перешкоди у виконанні завдань і 
обов’язків заступником або першим заступником, спричи-
неної однією з обставин, зазначених у частині 1, виконання 
завдань і обов’язків війта перебирає на себе особа, зазначена у  
статті 28h.

4. Документом, що підтверджує існування однієї з обставин, 
зазначених у частині 1, відповідно є:

1) повідом лення роботодавця, зазначене у параграфі 3 статті 
261 Кримінального кодексу – в разі обставин, зазначених 
у пункті 1 частини 1;

2) судове повідом лення про відбування покарання, позбав-
лення волі або арешт – у разі обставин, зазначених у 
пунктах 2 і 3 частини 1; 
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3) лікарняний листок, зазначений у Законі від 25 червня 
1999 року про грошову допомогу від громадського стра-
хування у випадку хвороби і материнства (Законодавчий 
вісник від 2005 р. № 31, положення 267) – у разі обста-
вин, зазначених у пункті 4 частини 1.

5. Судове повідом лення, зазначене у пункті 2 частини 4, суд 
надсилає голові ради.

6. Заступник, перший заступник або особа, зазначена у 
статті 28h, виконує завдання і обов’язки війта:

1) з дня затримання до дня звільнення – у разі обставин, 
зазначених у пункті 1 частини 1;

2) з дня, вказаного у повідом ленні про відбування пока-
рання, до дня звільнення – у разі обставин, зазначених у 
пунктах 2 і 3 частини 1;

3) упродовж дії лікарняного листка – у разі обставин, зазна-
чених у пункті 4 частини 1, проте не довше, ніж до дня 
завершення строку повноважень війта.

7. Упродовж 48 годин з моменту встановлення існування 
однієї з обставин, зазначених у частині 1, голова ради у письмо-
вій формі інформує воєводу про існування такої обставини та:

1) про перебирання на себе завдань і обов’язків війта заступ-
ником або першим заступником, або

2) про необхідність визначення особи, зазначеної у статті 
28h, відповідно до положення частини 2, або

3) про необхідність визначення особи, зазначеної у статті 
28h, відповідно до положень частини 3.

Стаття 28h.
У випадках, зазначених у частинах 2 і 3 статті 28g, Прем’єр-

міністр, за пропозицією воєводи, внесеною негайно за посеред-
ництвом Міністра з питань громадської адміністрації, визначає 
особу, яка перебирає на себе виконання завдань і обов’язків війта.

Стаття 29.
1. Після закінчення строку повноважень війта він виконує 

свою функцію до часу обрання нового війта.
2. Після закінчення строку повноважень війта заступ-

ник війта виконує свої обов’язки до часу призначення нового 
заступника війта.
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Стаття 29а.
1. Війт перебирає на себе виконання обов’язків з моменту 

складення в присутності ради ґміни присяги такого змісту: 
«Вступаючи на посаду війта (бургомістра, президента) ґміни 
(міста), урочисто присягаю дотримуватися закону, а доручені 
мені обов’язки виконуватиму лише для громадського блага та 
успіхів жителів ґміни (міста)». Присяга може бути завершена 
реченням: «Нехай допоможе мені Бог».

2. З метою складення війтом присяги голова ради скликає 
сесію ради упродовж 7 днів з моменту оголошення результатів 
виборів війта відповідно до положень частин 2а і 2b статті 20.

Стаття 30.
1. Війт виконує рішення ради ґміни і завдання ґміни, перед-

бачені законодавством.
2. До завдань війта, зокрема, належать:
1) підготовка проектів рішень ради ґміни;
2) визначення способу виконання рішень;
3) управління комунальним майном;
4) виконання бюджету;
5) призначення та звільнення керівників ґмінних організа-

ційних одиниць; 
6) (скасовано).
3. При виконанні власних завдань ґміни війт підпорядкову-

ється виключно раді ґміни.

Стаття 31.
Війт керує поточною діяльністю ґміни та представляє ґміну 

за її межами.

Стаття 31а.
Війт розробляє оперативний план захисту від повені і оголо-

шує та відкликає стан і готовність захисту від повені.

Стаття 31b.
1. Якщо в інший спосіб не можна протидіяти безпосередній 

небезпеці життя людей або майна, війт може видати розпоря-
дження про евакуацію з територій, яким загрожує небезпека. 

2. У разі оголошення надзвичайного стану у зв’язку зі 



607

2.2. Досвід децентралізації у посткомуністичних державах – членах ЄС

стихійним лихом війт діє згідно з принципами, визначеними 
окремими положеннями.

Стаття 32. 
(виключено).

Стаття 33.
1. Війт виконує завдання за допомогою управління ґміни.
2. Організація та принципи функціонування управління 

визначаються організаційним регламентом, що запроваджений 
війтом шляхом розпорядження.

3. Керівником управління є війт.
4. Війт може доручити ведення справ ґміни від свого імені 

заступникові війта або секретареві ґміни.
5. Керівник управління здійснює повноваження керівника 

по відношенню до працівників управління та до керівників 
організаційних одиниць ґміни.

6. Правовий статус працівників органів самоврядування 
визначається окремим законом.

Стаття 34. 
(виключено).

Стаття 35.
1. Організація та сфера діяльності допоміжної одиниці 

визначаються радою ґміни в окремому статуті після проведення 
консультації з жителями. 

2. Статутом може бути передбачено створення одиниці ниж-
чого рівня в межах допоміжної одиниці.

Стаття 36.
1. Органом, що приймає рішення на рівні сільського округу 

(sołectwo), є сільські збори (zebranie  wiejskie), а виконавчим 
органом – сільський староста (sołtys). Допоміжним органом при 
сільському старості є рада сільського старости (rada sołecka).

2. Сільський староста, а також члени ради сільського ста-
рости обираються шляхом таємного, прямого голосування 
з-поміж необмеженої кількості кандидатів постійними жите-
лями сільського округу, які наділені правом голосу. Правила 
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та порядок обрання та відкликання сільського старости і ради 
сільського старости визначаються статутом сільського округу.

3. Сільський староста користується правовим захистом, 
передбаченим для державних службовців.

Стаття 37.
1. Органом, що приймає рішення на рівні району (dzielnica) 

чи селища (osiedle), є рада з кількістю членів, визначеною від-
повідно до статті 17. Правила і порядок проведення виборів 
визначає рада ґміни.

2. Виконавчим органом у районі (селищі) є правління, яке 
обирається відповідно до статті 28. Правління очолює голова.

3. Голова правління користується правовим захистом, перед-
баченим для державних службовців.

4. Статут селища може передбачати, що органом, який при-
ймає рішення, є загальні збори жителів. Загальні збори оби-
рають правління селища; відповідно застосовується частина 2 
статті 36.

Стаття 37а.
Голова виконавчого органу допоміжної одиниці може брати 

участь у роботі ради ґміни на принципах, визначених статутом 
ґміни, без права участі в голосуванні.

Стаття 37b. (31)
1. Рада ґміни може визначити правила, за якими голова 

виконавчого органу допоміжної одиниці отримує плату, а також 
правила повернення йому витрат, пов’язаних зі службовими 
відрядженнями.

2. Рада ґміни може визначити правила, за якими члени вико-
навчого органу допоміжної одиниці, а також члени ради району 
(селища), ради сільського старости отримують плату, а також 
правила повернення їм витрат, пов’язаних зі службовими від-
рядженнями.

Стаття 38.
Особливості устрою ґмін, які виконують завдання особли-

вого характеру, визначаються відповідними законами. Це поши-
рюється в першу чергу на ґміни, які займаються оздоровленням.
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Стаття 39.
1. Рішення в індивідуальних справах у сфері громадського 

управління приймає війт або бургомістр.
2. Війт може уповноважувати своїх заступників чи інших 

працівників управління ґміни приймати від імені війта адміні-
стративні рішення, зазначені в частині 1.

3. (виключено).
4. Для вирішення індивідуальних справ у сфері громад-

ського управління рада ґміни може також належним чином 
уповноважити виконавчий орган допоміжної одиниці та органи 
одиниць та суб’єктів, зазначених у частині 1 статті 9. 

5. (32) Щодо рішення, прийнятого війтом або органом, 
зазначеним у частині 4, може бути подана скарга до апеляційної 
самоврядної колегії (samorządowy kolegium odwoławczy), якщо 
інше не передбачено окремими положеннями.

Стаття 39а. (33)
Прем’єр-міністр своїм розпорядженням встановлює інструк-

цію з діловодства для органів ґмін та міжґмінних спілок.

РОЗДІЛ 4
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ҐМІНУ

Стаття 40.
1. На підставі повноважень, наданих ґміні законом, ґміна має 

право встановлювати загальнообов’язкові правила на території 
ґміни (далі – ґмінні положення).

2. На підставі цього Закону органи ґміни мають право вида-
вати ґмінні положення у сфері:

1) внутрішньої організації ґміни та допоміжних одиниць;
2) організації управлінь та ґмінних установ;
3) принципів управління майном ґміни;
4) принципів та порядку використання ґмінних об’єктів та 

установ громадського призначення.
3. У сферах, не визначених окремими законами чи іншими 

загальнообов’язковими положеннями, рада ґміни може вида-
вати порядкові положення (przepisy porządkowe), якщо це необ-
хідно для охорони життя чи здоров’я громадян або для забез-
печення порядку та громадської безпеки.



610

Р о з д і л  2.  Законодавчі акти країн Європи

4. Порядкові положення, зазначені в частині 3, можуть перед-
бачати за їх порушення штраф, визначений у порядку та за пра-
вилами, встановленими законодавством про правопорушення.

Стаття 41.
1. Ґмінні положення (przepisy gminne) рада ґміни приймає у 

формі рішення.
2. У невідкладних випадках порядкові положення може 

видати війт у формі розпорядження.
3. Розпорядження, зазначене в частині 2, затверджується на 

найближчій сесії ради ґміни. Таке розпорядження втрачає чин-
ність у випадку відмови у затвердженні або у випадку непо-
дання для затвердження на найближчій сесії ради.

4. У випадку неподання для затвердження чи відмови у 
затвердженні рада ґміни визначає термін втрати чинності роз-
порядження.

5. Війт доводить порядкові положення до відома війтів 
сусідніх ґмін і старості повіту, в якому розташована ґміна, 
наступного дня після їх схвалення.

Стаття 42.
1. Ґмінні положення оголошуються у вигляді плакатів у гро-

мадських місцях, або в інший, прийнятий у відповідній місце-
вості спосіб, а також через оголошення у місцевій пресі, якщо 
інше не передбачено законодавством. 

2. Ґмінні положення набирають чинності з дня оголошення, 
якщо у цих положеннях не передбачено пізніший термін.

3. Управління ґміни здійснює збір ґмінних положень, доступ-
ний для загального ознайомлення у місці його знаходження.

РОЗДІЛ 5
КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО

Стаття 43 (34).
Комунальним майном вважається власність та інші майнові 

права, які належать окремим ґмінам та їх спілкам, а також майно 
інших ґмінних юридичних осіб, включаючи підприємства.
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Стаття 44.
Придбання комунального майна відбувається:
1) на підставі закону – Положення про введення в дію 

Закону про територіальне самоврядування;
2) (35) шляхом передачі ґміні майна у зв’язку зі ство-

ренням або зміною меж ґміни в порядку, передбаче-
ному статтею 4; передача майна відбувається шляхом  
досягнення домовленості між зацікавленими ґмінами, 
а за відсутності домовленості – рішенням Прем’єр-
міністра за поданням Міністра внутрішніх справ та адмі-
ністрації;

3) у результаті передачі урядовою адміністрацією за прави-
лами, встановленими Радою міністрів – шляхом розпо-
рядження;

4) у результаті власної господарської діяльності;
5) на підставі інших юридичних дій;
6) в інших випадках, передбачених окремими положеннями.

Стаття 45.
1. (36) Суб’єкти комунального майна самостійно прийма-

ють рішення про призначення та спосіб використання майно-
вих складових із дотриманням вимог, передбачених окремими 
правовими нормами.

2. (37) (виключено).

Стаття 46.
1. Заяву про волевиявлення від імені ґміни щодо управління 

майном складає одноосібно війт або уповноважений заступник 
війта самостійно або спільно з іншою уповноваженою війтом 
особою.

2. (виключено).
3. Якщо юридичні дії можуть спричинити виникнення гро-

шових зобов’язань, для їх підтвердження необхідна контрасиг-
нація скарбника ґміни (головного бухгалтера бюджету) чи упо-
вноваженої ним особи.

4. Скарбник ґміни (головний бухгалтер бюджету), який від-
мовився від контрасигнації, виконує її однак за письмовим 
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наказом інстанції вищого рівня, повідомляючи про це раді 
ґміни та регіо нальній рахунковій палаті.

Стаття 47.
1. Керівники організаційних одиниць ґміни, які не є юри-

дичними особами, здійснюють діяльність самостійно на під-
ставі мандату, наданого війтом. 

2. (виключено).

Стаття 48.
1. Допоміжна одиниця керує і користується комунальним 

майном та розпоряджається доходами з цього джерела в межах, 
визначених статутом. Статут, крім цього, встановлює також 
межі діяльності, яку самостійно здійснює допоміжна одиниця 
в межах належного їй майна. 

1а. Положення частини 1 відповідно поширюються на оди-
ниці нижчого рівня, зазначені в частини 2 статті 35.

2. Рада ґміни не може обмежувати сільські округи у їх пра-
вах щодо використання майна без згоди на це сільських зборів.

3. Всі належні до цього часу жителям села права власності, 
користування та інші речові та майнові права (далі – ґмінне 
майно) залишаються непорушними.

4. До ґмінного майна, за винятком частини 3, застосову-
ються положення про комунальне майно.

Стаття 49.
1. (38) Ґміна не несе відповідальності за зобов’язаннями 

інших ґмінних юридичних осіб, а останні не несуть відповідаль-
ності за зобов’язаннями ґміни.

2. У випадку ліквідації або поділу ґміни відповідальність  
за її зобов’язаннями несуть спільно ґміни, які прийняли її 
майно.

Стаття 50.
Обов’язком осіб, які беруть участь у користуванні кому-

нальним майном, є дотримання особливої старанності при здій-
сненні управління цим майном згідно з призначенням та його 
охороні.
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РОЗДІЛ 6
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ҐМІНИ (39)

Стаття 51.
1. Ґміна самостійно здійснює фінансову діяльність на під-

ставі бюджету ґміни (далі – бюджет).
2. Бюджет приймається на календарний рік.
3. Статут ґміни встановлює права допоміжної одиниці щодо 

здійснення фінансової діяльності в межах бюджету ґміни.

Стаття 52.
1. (40) Проект бюджету готує війт.
1а. Без згоди війта ґміни рада ґміни не може внести до 

проекту бюджету ґміни зміни, які збільшували б видатки без 
покриття їх у планованих доходах або збільшення планованих 
доходів без одночасного встановлення джерел цих доходів.

2. (41) Війт представляє раді ґміни проект бюджету разом 
з інформацією про стан комунального майна та поясненнями 
не пізніше 15 листопада року, який передує бюджетному року, 
та направляє проект регіо нальній рахунковій палаті для пого-
дження.

3. Проект приймається до кінця року, який передує бюджет-
ному року.

Стаття 53.
1. Про цедуру затвердження бюджету та види і особливості 

інформаційних матеріалів, які стосуються проекту, визначає 
рада ґміни.

2. До часу прийняття бюджету радою ґміни, але не пізніше 
31 березня, основою бюджетного господарювання є проект 
бюджету, представлений раді ґміни.

3. (42) У випадку несхвалення бюджету в строк, зазначений 
у частині 2, регіо нальна рахункова палата встановлює бюджет 
ґміни в обсязі власних обов’язкових та делегованих завдань до 
кінця квітня бюджетного року. До дня встановлення бюджету 
регіо нальною рахунковою палатою основою бюджетного госпо-
дарювання є проект бюджету, зазначений у частині 2.
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Стаття 54.
1. Доходами ґміни є:
1) податки, збори та інші надходження, визначені окремими 

положеннями як доходи ґміни;
2) доходи від майна ґміни; 
3) загальна субвенція з державного бюджету.
2. Доходами ґміни можуть бути:
1) (виключено);
2) цільові дотації для виконання делегованих завдань та 

додаткове фінансування для виконання власних завдань;
3) надходження від самоопо датку вання жителів;
4) (виключено);
5) спадщина, заповіти та дарунки;
6) інші доходи.

Стаття 55.
1. Загальна субвенція встановлюється для ґмін з урахуван-

ням об’єктивних критеріїв, визначених спеціальним законом.
2. Міністр фінансів встановлює, відповідно до частини 1, 

розмір і розподіляє загальні субвенції з державного бюджету 
для кожної ґміни окремо.

Стаття 56.
(виключено).

Стаття 57.
У рішенні щодо бюджету визначаються джерела покриття 

дефіциту бюджету в разі, якщо заплановані видатки бюджету 
перевищують заплановані доходи.

Стаття 58.
1. У рішеннях органів ґміни, які стосуються фінансових 

зобов’язань, вказуються джерела доходів, з яких ці зобов’язання 
планується покривати.

2. Рішення, зазначені в частині 1, приймаються абсолютною 
більшістю голосів у присутності не менше 1/2 складу органу 
ґміни.
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Стаття 59.
Розпорядження грошовими коштами ґміни є відокремленим 

від їх касового виконання.

Стаття 60.
1. Війт є відповідальним за належне здійснення фінансової 

діяльності ґміни.
2. Війт ґміни має виключне право:
1) брати зобов’язання, які мають покриття у визначених 

бюджетним рішенням сумах витрат, у рамках повнова-
жень, наданих радою ґміни;

2) на випуск цінних паперів у рамках повноважень, наданих 
радою ґміни; 

3) реалізовувати бюджетні видатки;
4) вносити пропозиції щодо змін у бюджеті ґміни;
5) розпоряджатися резервом бюджету ґміни;
6) блокувати бюджетні кошти у випадках, визначених зако-

ном.

Стаття 61.
1. Фінансова діяльність ґміни є відкритою.
2. Війт негайно оголошує рішення щодо бюджету та звіт про 

його виконання в порядку, передбаченому для ґмінних положень.
3. Війт інформує жителів ґміни про положення проекту 

бюджету, напрями економічної та соціальної політики, а також 
про використання бюджетних коштів.

Стаття 62.
Контроль за фінансовою діяльністю ґмін та їх спілок здій-

снюється регіо нальними рахунковими палатами.

Стаття 63.
Окремими законами визначаються:
1) спосіб призначення, організація та спеціальні правила 

діяльності регіо нальних рахункових палат;
2) податки, збори та надходження, визнані як доходи ґміни;
3) загальні правила бюджетної про цедури та фінансової 

діяльності у ґмінах;
4) умови отримання позик ґмінами.
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РОЗДІЛ 7
МІЖҐМІННІ СПІЛКИ ТА УГОДИ

Стаття 64.
1. (45) З метою спільного виконання громадських завдань 

ґміни можуть об’єднуватися у міжґмінні спілки (zwiazki 
miedzygminne).

2. Рішення про створення спілки приймають ради зацікав-
лених ґмін.

3. (46) Права та обов’язки ґмін, які входять у міжґмінні 
спілки, пов’язані з виконанням завдань, переданих відповідній 
спілці, переходять до спілки з дня оголошення статуту спілки.

4. Обов’язок щодо створення спілки може бути встановле-
ний лише на підставі закону, який визначає завдання спілки та 
порядок затвердження її статуту.

5. (47) До міжґмінних спілок застосовуються положення 
частин 2 – 5 статті 8 та частина 4 статті 39 відповідно.

Стаття 65.
1. Спілка виконує громадські завдання від свого імені та під 

свою відповідальність. 
2. Спілка наділена правосуб’єктністю.

Стаття 66.
(48) Ґміна інформує воєводу про намір вступити в спілку.

Стаття 67.
1. Створення спілки вимагає прийняття її статуту радами 

зацікавлених ґмін більшістю голосів від затвердженого складу 
ради ґміни.

2. Статут спілки має визначати:
1) назву та місцезнаходження ґміни;
2) учасників спілки та період, на який створюється спілка;
3) завдання спілки;
4) органи спілки, їх структуру, сферу та порядок діяльності;
5) правила використання об’єктів та установ спілки;
6) правила участі у витратах спільної діяльності, прибутках 

та покритті збитків спілки;
7) правила вступу та виходу членів, а також принципи здій-

снення майнових розрахунків;
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8) порядок ліквідації спілки;
9) інші положення, які визначають співпрацю.
3. Зміна статуту відбувається в порядку, передбаченому для 

його прийняття.

Стаття 68.
1. Реєстр спілок веде Прем’єр-міністр.
2. Спілка отримує статус юридичної особи після реєстрації, 

з дня опублікування статуту, в порядку та за правилами, визна-
ченими Прем’єр-міністром за поданням Міністра внутрішніх 
справ та адміністрації.

Стаття 69.
1. Органом спілки, який приймає рішення і здійснює контр-

оль, є збори спілки (далі – збори).
2. Щодо делегованих спілці завдань, збори здійснюють 

повноваження, які належать раді ґміни.

Стаття 70.
1. До складу зборів входять війти ґмін, які входять до складу 

відповідної спілки.
2. За пропозицією війта рада ґміни може бути представлена 

у спілці заступником війта або депутатом.
3. Статут може надавати окремим ґмінам більше, ніж один 

голос на зборах. Додаткових представників визначає зацікав-
лена рада ґміни.

Стаття 71.
Рішення зборів приймаються абсолютною більшістю голосів 

від загальної статутної кількості членів зборів.

Стаття 72.
1. Член зборів має право подати письмовий протест щодо 

рішення зборів протягом 7 днів з дати його прийняття.
2. Подання протесту зупиняє виконання рішення і вимагає 

повторного розгляду питання.
3. Протест не може бути подано щодо рішення, прийнятого 

в результаті повторного розгляду питання.
4. Положення частин 1 – 3 не поширюються на міжґмінні 

спілки, утворені на підставі частини 4 статті 64.
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Стаття 73.
1. Виконавчим органом спілки є правління.
2. Правління спілки обирається з числа членів зборів. 

Правління обирається та відкликається зборами спілки.
3. Якщо це передбачено статутом, дозволяється обрання чле-

нами правління осіб, які не є членами зборів, у кількості, що не 
перевищує 1/3 від складу правління спілки.

4. На голову правління спілки поширюються положення, які 
застосовуються до війта або бургомістра.

Стаття 73а.
1. До фінансової діяльності міжґмінної спілки застосову-

ються відповідні положення про фінансову діяльність ґмін.
2. Фінансовий план спілки схвалюється зборами спілки.

Стаття 74.
1. Ґміни можуть на основі угоди доручати одній з них вико-

нання визначених ними громадських завдань.
2. Ґміна, яка виконує громадські завдання, визначені дого-

вором, перебирає на себе права та обов’язки інших ґмін, які 
пов’язані з дорученими їй завданнями, а ґміни зобов’язані виді-
ляти кошти на виконання дорученого завдання.

Стаття 75.
Якщо змістом міжґмінних угод не визначено певне питання, 

для його вирішення застосовуються відповідні положення про 
комунальні спілки.

РОЗДІЛ 8
(виключено)

РОЗДІЛ 9
ОБ’ЄДНАННЯ ҐМІН

Стаття 84.
1. З метою підтримки ідеї територіального самовряду-

вання та захисту спільних інте ресів ґміни можуть утворювати 
об’єднання.

2. Організація, завдання та порядок діяльності об’єднання 
визначаються його статутом.
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3. До об’єднань ґмін застосовуються відповідні положення 
Закону про об’єднання.

РОЗДІЛ 10
НАГЛЯД ЗА ҐМІННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Стаття 85.
1. Нагляд за діяльністю ґміни здійснюється на основі кри-

теріїв, визначених у законодавстві, та з урахуванням положень 
частини 2 цієї Статті.

2. У справах про делегування нагляд, крім зазначеного вище, 
здійснюється на підставі критеріїв доцільності, ретельності та 
господарності.

Стаття 86.
Наглядовими органами є: Прем’єр-міністр та воєвода, з 

бюджетних питань – регіо нальна рахункова палата.

Стаття 87.
Наглядові органи мають право втручатися у діяльність 

ґміни лише у випадках, передбачених законодавством.

Стаття 88.
Органи нагляду мають право вимагати необхідну інформа-

цію та дані, які стосуються організації та діяльності ґміни, а 
також проводити інспектування ґмінного управління та брати 
участь у засіданнях органів ґміни.

Стаття 89.
1. Якщо чинність рішення органу ґміни обумовлюється його 

затвердженням, узгодженням чи оцінкою іншим органом, то 
свою позицію цей орган має висловити не пізніше 14 днів від 
дати вручення такого рішення чи проекту.

2. Якщо орган, зазначений у частині 1, не висловить свою 
позицію, рішення вважається прийнятим у редакції, поданій 
ґміною після закінчення строку, зазначеного в частині 1.

Стаття 90.
1. Війт зобов’язаний представити воєводі рішення ради про-

тягом 7 днів з дати його прийняття. Правові акти розпорядчого 
характеру війт передає протягом 2 днів з дати їх встановлення.
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2. Війт представляє регіо нальній рахунковій палаті згідно з 
правилами, визначеними в частині 1, рішення щодо бюджету, 
рішення щодо затвердження чи незатвердження звіту прав-
ління та інші рішення, щодо яких палата здійснює нагляд.

Стаття 91.
1. Рішення органу ґміни, яке суперечить закону, вважається 

недійсним. Про недійсність рішення в цілому чи окремої його 
частини повідомляє наглядовий орган не пізніше 30 днів з дня 
вручення рішення в порядку, передбаченому у статті 90.

2. Наглядовий орган, розпочинаючи провадження у справі 
визнання рішення недійсним, може призупинити його вико-
нання. 

2а. Положення частини 2 не застосовується до рішення або 
розпорядження про оскарження рішення наглядового органу до 
адміністративного суду.

3. Рішення наглядового органу має містити фактичну та 
юридичну підстави, а також роз’яснення щодо можливості 
подачі скарги до адміністративного суду.

4. У випадку незначного порушення закону наглядовий 
орган не визнає рішення або розпорядження недійсним, обмеж-
уючись зауваженням про те, що рішення або розпорядження 
прийняте з порушенням закону.

5. Застосовуються відповідні положення Кодексу про адмі-
ністративне провадження.

Стаття 92.
1. Якщо визнання рішення або розпорядження недійсними 

поширюється на бюджет, останній, у частині визнання його 
недійсним, не може виконуватися до часу вирішення відповід-
ної справи в адміністративному суді. Положення частин 2 і 3 
статті 53 застосовуються відповідно.

2. У справах, зазначених у частині 1, адміністративний суд 
приймає рішення не пізніше, ніж через 30 днів з дати надхо-
дження справи до суду.

Стаття 93.
1. Після закінчення строку, вказаного в частині 1 статті 91, 

наглядовий орган не може самостійно визнати рішення або 
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розпорядження органу ґміни недійсним. У цьому випадку нагля-
довий орган може оскаржити рішення в адміністративному суді.

2. У випадку, зазначеному в частині 1, видача постанови про 
призупинення виконання рішення або розпорядження здійсню-
ється судом.

Стаття 94.
1. Рішення або розпорядження не визнається недійсним 

після закінчення одного року з часу його прийняття, якщо 
не було порушено вимоги щодо обов’язковості направлення 
рішення у строк, визначений у частині 1 статті 90.

2. Якщо рішення не визнано недійсним через закінчення 
строку, вказаного в частині 1, проте існують передумови для 
визнання його недійсним, робиться заява про невідповідність 
рішення законодавству. Щодо наслідків такої заяви застосову-
ються відповідні положення Кодексу про адміністративне про-
вадження.

Стаття 95.
(виключено).

Стаття 96.
1. У випадку неодноразового порушення радою ґміни 

Конституції чи законів, Сейм, за поданням Прем’єр-міністра, 
може прийняти рішення про розпуск ради ґміни. У такому разі 
Прем’єр-міністр, за поданням Міністра внутрішніх справ та 
адміністрації, призначає особу, яка на період до обрання нових 
органів ґміни виконує її функції.

2. Якщо війт ґміни неодноразово порушує Конституцію чи 
закони, воєвода закликає війта припинити порушення, а якщо 
такий заклик є безрезультатним, – звертається з пропозицією 
до Прем’єр-міністра про відкликання війта. У разі відкликання 
війта Прем’єр-міністр за поданням Міністра внутрішніх справ 
і громадської адміністрації призначає особу, яка на період 
обрання війта виконує його функції.

Стаття 97.
1. У випадку відсутності сподівань на швидке виправлення і 

продовження неналежного виконання громадських завдань орга-
нами ґміни, Прем’єр-міністр за поданням Міністра внутрішніх 
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справ та адміністрації може розпустити органи ґміни і вста-
новити комісарське управління строком до двох років, але не 
довше, ніж до обрання ради і війта наступного скликання.

2. Встановлення комісарського управління можливе після 
попереднього пред’явлення претензій органам ґміни та вимоги 
щодо негайного представлення програми виправлення ситуації 
у ґміні.

3. Урядового комісара призначає Прем’єр-міністр за подан-
ням воєводи, кандидатуру якому подає Міністр внутрішніх 
справ та адміністрації. 

4. Урядовий комісар перебирає на себе виконання завдань та 
повноважень органів ґміни з дня призначення.

Стаття 98.
1. Рішення наглядового органу, що стосується ґміни, а також 

позиція, виражена в порядку статті 89, можуть бути оскаржені 
в адміністративному суді з огляду на їх невідповідність законо-
давству протягом 30 днів від дати їх вручення.

2. Положення частини 1 поширюється відповідно на 
рішення, які стосуються органів міжґмінних спілок та угод.

3. Подавати скаргу має право ґміна або міжґмінна спілка, 
повноваження, права та законні інте реси яких були порушені. 
Підставою для подання скарги є рішення органів ґміни.

4. Для провадження у справах, зазначених у частинах 1 та 2, 
застосовуються відповідні положення про оскарження в адміні-
стративному суді рішень в індивідуальних справах у сфері гро-
мадської адміністрації.

5. Рішення наглядових органів вступають в силу після закін-
чення строку подачі скарги або після дати відкладення чи ану-
лювання скарги судом.

Стаття 98а.
1. Якщо відповідний орган ґміни, всупереч обов’язку, що 

випливає з положень статті 190 частина 2 і 6 і статті 194 частина 
1 закону, про який мова у статті 24b частина 6, статті 26 частина 
2 і 5 закону від 20 червня 2002 р. про безпосередні вибори війта, 
бургомістра і президента міста (Законодавчий вісник № 113, 
положення 984, № 127, положення 1089 і № 214, положення 
1806), а також статті 5 частина 2 і 3 закону від 21 серпня 1997 р. 
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про обмеження підприємницької діяльності особами, які вико-
нують громадські функції, у сфері, яка відповідно стосується 
припинення повноважень депутата, заміщення мандата депу-
тата, припинення повноважень війта, відкликання з посади 
або розірвання трудової угоди з заступником війта, секретарем 
ґміни, скарбником ґміни, керівником організаційної одиниці 
ґміни і особою, яка управляє або членом органу, що управляє 
юридичною особою ґміни, не приймає рішення, не відкликає з 
посади або не розриває трудову угоду, воєвода закликає орган 
ґміни упродовж 30 днів прийняти відповідний акт.

2. У разі безрезультатного завершення строку, визначеного 
в частині 1, воєвода, після повідом лення відповідного міністра 
з питань громадської адміністрації, видає тимчасове розпоря-
дження.

3. Положення статті 98 мають відповідне застосування.

Стаття 99.
1. (виключено).
1а. Відповідні положення про нагляд за ґмінами застосову-

ються також до міжґмінних спілок та угод.
2. У справах міжґмінних спілок та угод, які виходять за межі 

воєводства, наглядові органи діють у межах своєї місцевої ком-
петенції та за посередництвом органів нагляду, до компетенції 
яких належить нагляд за територією місцезнаходження органів 
таких спілок чи сторін угод, якщо статутом спілки чи угодою 
наглядові права не передані Прем’єр-міністрові.

Стаття 100.
Судове провадження, передбачене попередніми статтями, 

звільняється від сплати судового мита.

Стаття 101.
1. Особи, права та законні інте реси яких порушені рішен-

ням, прийнятим органом ґміни з питання, віднесеного до сфери 
громадської адміністрації, після безрезультатного звернення 
усунути порушення, мають право оскаржити рішення в адмі-
ністративному суді.

2а. Скаргу на рішення або розпорядження, зазначене в час-
тині 1, можна подати в адміністративний суд від власного імені 
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або представляючи групу жителів ґміни, які дадуть на це пись-
мову згоду.

2. Положення частини 1 не застосовуються, якщо суд вже 
постановив рішення і відхилив скаргу у справі.

3. У справі звернення про усунення порушень застосову-
ються вимоги про строки вирішення справ в адміністративному 
провадженні.

4. На справи, зазначені в частині 1, поширюється стаття 94.

Стаття 101а.
1. Положення статті 101 застосовуються тоді, коли орган 

ґміни не виконує дій, передбачених законом, або порушує права 
третіх осіб шляхом вчинення юридичних чи фактичних дій.

2. У випадках, зазначених в частині 1, адміністративний суд 
може доручити наглядовому органу вчинення необхідних дій 
на користь скаржника за рахунок та на ризик ґміни.

Стаття 102.
Положення цього Розділу не поширюються на індивіду-

альні рішення у справах зі сфери громадського управління, 
які видаються органами ґмін, їх спілками або самоврядними 
касаційними колегіями. Інстанційний контроль у цій сфері та 
позаінстанційний нагляд і контроль, що здійснюються судом, 
встановлюються окремими положеннями.

Стаття 102а.
На справи, зазначені в цьому Розділі, не поширюються поло-

ження статті 52 (3) i (4) Закону від 30 серпня 2002 р. про прова-
дження в адміністративних судах (Законодавчий вісник № 153, 
положення 1270).

РОЗДІЛ 11
ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 103.
Закон набирає чинності в строки та в порядку, які зазначені 

в законі –Положення про введення в дію Закону про територі-
альне самоврядування, за винятком частини 4 статті 5 і статті 17,  
які набирають чинності з дня їх опублікування.
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ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА  
ВІД 5 ЧЕРВНЯ 1998 РОКУ

ПРО ПОВІТОВЕ САМОВРЯДУВАННЯ1 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.
1. Населення повіту утворює самоврядну громаду відпо-

відно до законодавства.
2. У цьому Законі під повітом слід розуміти місцеву само-

врядну громаду, а також відповідну територію.

Стаття 2.
1. Повіт виконує громадські завдання від свого імені та під 

свою відповідальність.
2. Повіт наділений правосуб’єктністю.
3. Самостійність повіту захищається в судовому порядку.
4. Статут повіту визначає його устрій.
5. Типовий статут повіту затверджується розпорядженням 

відповідного міністра у справах громадської адміністрації.

Стаття 3.
1. Повіт як адміністративно-територіальна одиниця охоплює 

цілісну територію ґмін, що межують між собою, або цілісну 
територію міста на правах повіту. При утворенні, об’єднанні, 
поділі, ліквідації повітів і встановленні їх меж слід прагнути до 
того, щоб повіт охоплював, мірою можливості, однорідну тери-
торію з огляду на компактність проживання жителів і цілісність 

1 Переклад подається за матеріалами, розміщеними на веб-сайті: http://old.
csi.org.ua
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території, а також щоб соціально-економічні зв’язки дозволяли 
виконувати громадські завдання.

2. Рада міністрів своїм розпорядженням створює, об’єднує, 
розділяє і ліквідує повіти з урахуванням думки зацікавлених 
рад ґмін, рад повітів і сеймиків воєводств.

3. Розпорядження, зазначене в частині 2, визначає ґміни, які 
входять до складу повітів, а також назви повітів і місцезнахо-
дження їх органів. 

4. Рада міністрів своїм розпорядженням визначає правила і 
порядок внесення пропозицій з питань утворення, об’єднання, 
поділу і ліквідації повітів, а також встановлення їх меж.

РОЗДІЛ 2
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ПОВІТУ

Стаття 4.
1. Повіт виконує визначені в законодавстві громадські 

завдання, які мають надґмінний характер, щодо:
1) народної освіти;
2) підтримки та охорони здоров’я;
3) соціальної допомоги;
4) політики в сфері розвитку сім’ї;
5) підтримки недієздатних осіб;
6) транспорту і громадських доріг;
7) культури та охорони культурних цінностей;
8) фізичної культури та туризму;
9) геодезії, картографії і кадастру;
10) управління нерухомістю;
11) благоустрою територій і нагляду за будівництвом;
12) водного господарства;
13) охорони навколишнього середовища і природи;
14) використання земель сільськогосподарського призна-

чення, лісництва, рибальства у внутрішніх водах;
15) громадського порядку та безпеки;
16) протипаводкової, протипожежної охорони і запобі-

гання іншим надзвичайним ситуаціям, які ставлять під 
загрозу життя та здоров’я людей, а також навколишнє 
середовище;
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17) протидії безробіттю, а також активізації місцевого 
ринку праці;

18) охорони прав споживачів;
19) утримання повітових об’єктів та установ громадського 

призначення, а також адміністративних об’єктів;
20) оборони;
21) розвитку повіту;
22) співпраці з неурядовими організаціями.
2. До визначеної в частині 1 сфери діяльності повіту належить 

також виконання завдань повітових служб, інспекцій та охорони.
3. Законодавством можуть бути передбачені й інші завдання 

повіту.
4. Законодавство може передбачати виконання окремих 

завдань повіту, які є завданнями урядової адміністрації, що 
делегуються повіту.

5. Повіт на обґрунтовану пропозицію зацікавленої ґміни 
делегує їй окремі завдання власної компетенції на умовах, 
визначених за домовленістю сторін.

6. Завдання повіту не можуть порушувати сферу діяльності 
ґмін.

Стаття 5.
1. Повіт може на основі домовленості з органами урядової 

адміністрації виконувати делеговані завдання, які належать до 
сфери діяльності урядової адміністрації.

2. Повіт може на основі домовленості з іншими одиницями 
місцевого самоврядування, а також з воєводством, на території 
якого знаходиться повіт, виконувати делеговані завдання.

Стаття 6.
1. З метою виконання завдань повіт може створювати органі-

заційні одиниці та укладати договори з іншими суб’єктами.
2. Повіт не може здійснювати господарську діяльність, яка вихо-

дить за межі завдань, що здійснюються в громадських інте ресах.

Стаття 7.
1. Закон визначає випадки, в яких спеціальні органи уря-

дової адміністрації можуть накладати на повіт обов’язок вчи-
няти дії, які належать до сфери завдань повіту і пов’язані з 
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усуненням безпосередньої загрози громадській безпеці та 
порядку, а також з обороною.

2. Якщо дії, пов’язані з усуненням загрози громадській 
безпеці та порядку, а також з обороною, вчиняються в межах 
спланованої операції, накладення обов’язку може стосуватися 
також вчинення дій, зазначених у частині 1, за межами повіту.

3. За вчинення дій, зазначених в частині 2, повіту належить 
повернення необхідних видатків і затрат iз врахуванням відпо-
відних відсотків органом адміністрації, який наклав обов’язок 
вчиняти такі дії.

РОЗДІЛ 3
ОРГАНИ ПОВІТУ

Стаття 8.
1. Жителі повіту беруть участь у загальному голосуванні (на 

виборах і референдумах повіту) чи за посередництвом органів 
ґміни.

2. Органами повіту є:
1) рада (rada) повіту;
2) правління (zarząd) повіту.

Стаття 9.
1. Рада повіту є органом, який приймає рішення і здійснює 

контроль на території повіту, з урахуванням положень про пові-
тові референдуми.

2. Рада обирається строком на чотири роки, рахуючи з дня 
проведення виборів.

3. Депутати обираються на прямих виборах. Принципи та 
порядок проведення виборів до ради повіту, а також її чисель-
ність визначаються окремим законом.

Стаття 10.
1. Відкликання ради повіту до закінчення строку її повнова-

жень здійснюється шляхом проведення повітового референдуму.
2. На референдумі можуть вирішуватися справи, віднесені 

до компетенції повіту.
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Стаття 11.
1. Референдум проводиться з ініціативи ради чи на пропози-

цію не менше 10% жителів, які мають право голосу.
2. Референдум вважається таким, що відбувся, якщо в ньому 

взяло участь не менше 30% осіб, які мають право голосу.
3. Референдум про відкликання ради повіту до закінчення 

строку її повноважень проводиться за правилами, визначеними 
в частинах 1 і 2, однак не раніше, ніж після закінчення 12 місяців 
з дня виборів чи з дня проведення останнього референдуму про 
відкликання ради повіту до закінчення строку її повноважень і 
не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку повноважень.

4. Правила і порядок проведення референдуму визнача-
ються окремим законом.

Стаття 12.
1. До виключної компетенції ради повіту належить:
1) прийняття локальних правових актів, у тому числі ста-

туту повіту;
2) обрання і відкликання правління;
3) призначення і звільнення, за поданням старости, секре-

таря повіту і скарбника повіту, який є головним бухгал-
тером бюджету повіту;

4) визначення напрямків діяльності правління повіту, а 
також заслуховування звіту про діяльність правління, 
в тому числі про фінансову діяльність;

5) прийняття бюджету повіту;
6) заслуховування звіту про виконання бюджету, а також 

прийняття рішення про затвердження чи незатвер-
дження звіту з цього питання;

7) прийняття рішень про встановлення ставок податків і 
зборів у межах, визначених законом;

8) прийняття рішень з майнових питань повіту, які стосу-
ються:
a) правил набуття, відчуження і обтяження об’єктів 

нерухомості, а також їх здачі в оренду чи найму стро-
ком понад три роки, якщо інше не передбачено окре-
мими законами;

b) випуску облігацій та визначення порядку їх збуту, 
придбання чи викупу;
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c) отримання довгострокових позик та кредитів;
d) визначення максимального розміру короткостроко-

вих позик та кредитів, які отримуються правлінням, 
чи максимального розміру позик та застав, наданих 
правлінням у бюджетному році; 

e) зобов’язань щодо здійснення інвестицій та ремон-
тів, вартість яких перевищує межі, що встановлю-
ються щорічно радою;

f) створення і вступ до спілок, об’єднань, фондів, коо-
перативів, а також розпуск чи вихід з них;

g) створення і вступ до товариств, їх розпуск і вихід з 
них, визначення порядку внесення вкладів, а також 
прийняття, набуття, відчуження часток та акцій;

h) співпраці з іншими повітами та ґмінами, якщо це 
пов’язано з необхідністю виділення майна;

i) створення, реорганізації і ліквідації організаційних 
одиниць, а також виділення їм майна;

9) встановлення граничного розміру суми, до якого прав-
ління може самостійно вступати в зобов’язання;

9a) оцінювання стану протипожежної безпеки і належне за-
безпечення повіту необхідними засобами перед повін ню;

10) прийняття рішень щодо герба повіту та прапора повіту;
11) прийняття рішень з інших питань, віднесених законо-

давством до компетенції ради повіту.

Стаття 13.
1. Рішення ради і правління повіту приймаються простою 

більшістю голосів при присутності не менше половини затвер-
дженого складу ради (правління) шляхом відкритого голосу-
вання, якщо інше не передбачено положеннями закону.

2. Відхилення шляхом голосування пропозиції затвердити 
звіт правління прирівнюється до прийняття рішення про неза-
твердження звіту правління.

Стаття 14.
1. Рада повіту обирає зі свого складу голову і одного чи двох 

його заступників абсолютною більшістю голосів при присут-
ності не менше половини затвердженого складу ради шляхом 
таємного голосування.
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2. Депутат, який входить до складу правління, не може вико-
нувати функції, зазначені в частині 1.

3. Виключним завданням голови є організація роботи 
ради та ведення засідань ради. У разі відсутності голови його 
обов’язки виконує його заступник.

4. Відкликання голови і його заступника відбувається в 
порядку, визначеному в частині 1, за ініціативою не менше 1/4 
затвердженого складу ради ґміни.

5. У випадку подання головою чи його заступником про-
хання про відставку, рада приймає рішення про прийняття від-
ставки простою більшістю голосів не пізніше одного місяця з 
дня подання прохання.

Стаття 15.
1. Рада повіту проводить засідання сесійно, сесії склика-

ються головою в міру необхідності, але не рідше одного разу 
на квартал.

2. За пропозицією не менше 1/4 затвердженого складу ради, 
правління чи старости голова зобов’язаний скликати сесію 
впродовж 7 днів з дати надходження пропозиції.

3. Першу сесію новообраної ради повіту скликає голова 
ради попереднього скликання упродовж 7 днів з моменту ого-
лошення остаточних результатів виборів до рад по всій країні.

4. Після закінчення строку, зазначеного в частині 3, сесію 
скликає комісар виборів упродовж 21 дня з моменту оголо-
шення остаточних результатів виборів по всій країні або у 
випадку дострокових виборів упродовж 21 дня після оголо-
шення результатів виборів до ради повіту.

5. У разі дострокових виборів першу сесію скликає особа, 
якій Прем’єр-міністр доручив виконувати функцію органів 
одиниці місцевого самоврядування. Застосовуються відповідні 
правила частини 3.

6. Першу сесію новообраної ради, до часу обрання голови 
ради, веде найстарший за віком депутат.

7. За пропозицію правління або не менше 1/4 затвердженого 
складу ради повіту голова зобов’язаний скликати сесію упро-
довж 7 днів з моменту надходження пропозиції. Пропозиція 
про скликання сесії повинна відповідати вимогам, визначеним 
в частині 1.
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Стаття 16.
1. Рада повіту контролює діяльність правління, інших пові-

тових організаційних одиниць. З цією метою вона утворює 
ревізійну комісію.

2. До складу ревізійної комісії входять депутати, крім тих, 
які виконують функції, передбачені частиною 1 статті 14, а 
також депутатів, які є членами правління.

3. Ревізійна комісія висловлює свою думку щодо бюджету 
повіту, а також вносить до ради ґміни подання про затвер-
дження чи незатвердження звіту про діяльність правління. Таке 
подання підлягає попередньому розгляду в регіо нальній рахун-
ковій палаті.

4. Ревізійна комісія виконує інші завдання, делеговані раді 
у сфері здійснення контролю. Таке повноваження не повинно 
суперечити контролюючим повноваженням інших комісій, 
створених радою повіту на підставі статті 17.

Стаття 17.
1. Рада повіту може утворювати зі свого складу постійні і 

тимчасові комісії відповідно до своїх завдань, визначати пред-
мет їх діяльності, а також персо нальний склад.

2. Комісія підпорядковується раді повіту щодо всієї своєї 
діяльності, подає на її розгляд план діяльності, а також звіт про 
свою діяльність. 

3. Депутат отримує плату, яка випливає із членства не 
більше як у двох комісіях.

Стаття 18.
Депутати можуть створювати клуби депутатів.

Стаття 19.
Внутрішня організація, порядок роботи ради і комісій, ство-

рених радою, а також правила створення депутатських клубів 
визначаються статутом.

Стаття 20.
1. Депутат перед початком виконання депутатських 

обов’язків складає присягу: «Урочисто присягаю ретельно і 
сумлінно виконувати обов’язки перед Польським Народом, 
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дбати про суверенітет та інте реси Польської Держави, робити 
все для блага Вітчизни, самоврядної громади повіту та блага 
громадян, дотримуватися Конституції та інших законів 
Республіки Польща». Присягу можна складати з додаванням 
речення: «Нехай допомагає мені Бог».

2. (виключено).
3. Депутат, який був відсутній на першій сесії ради повіту, а 

також депутат, який здобув депутатський мандат під час строку 
повноважень ради, складають присягу на першій відвідуваній 
ними сесії.

Стаття 21.
1. Депутат не є зобов’язаним виконувати вказівки виборців. 

Депутат зобов’язаний керуватися цінностями повітової само-
врядної громади. Депутат приймає вимоги, заявлені жителями 
повіту, і передає їх на розгляд органів повіту.

2. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі органів повіту, 
а також повітових організаційних одиниць, до яких є вибраний 
чи призначений.

3. У зв’язку зі здійсненням депутатських повноважень, депу-
тат перебуває під правовим захистом, передбаченим для дер-
жавних службовців. Це положення поширюється також на осіб, 
які входять до складу правління.

4. За правилами, встановленими радою повіту, з урахуван-
ням вимог частини 5, депутату належить виплата відрядних, а 
також повернення коштів, пов’язаних з відрядженням.

5. Міністр, до відання якого належить громадська адміні-
страція, своїм розпорядженням встановлює максимальний роз-
мір відрядних, зазначених у частині 4.

6. (виключено).
7. Депутат не може брати участі в голосуванні з питань, які 

стосуються його особистих інте ресів.
8. Мандат депутата повіту не можна поєднувати з мандатом 

депутата ґміни і депутата воєводства.

Стаття 22.
1. Роботодавець зобов’язаний звільнити депутата від вико-

нання професійних обов’язків з метою надання йому можли-
вості брати учать у роботі органів повіту.
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2. Припинення трудових відносин з депутатом вимагає попе-
редньої згоди ради повіту, членом якої він є. Рада повіту не дає 
згоди на припинення трудових відносин з депутатом, якщо під-
ставою для припинення є обставини, пов’язані з виконанням 
ним депутатських повноважень.

Стаття 23.
1. Депутат не може перебувати у трудових відносинах з пові-

товим староством того повіту, в якому він отримав мандат.
2. Положення частини 1 поширюється також на керівника 

повітової організаційної одиниці, незалежно від типу договору чи 
інших актів, на підставі яких з ним виникли трудові відносини.

3. Положення частини 1 не поширюється на депутатів, обра-
них до правління, трудові відносини з якими виникають на під-
ставі обрання.

4. Виникнення з депутатом трудових відносин, зазначених у 
частинах 1 і 2, тягне за собою припинення депутатських повно-
важень.

Стаття 24.
1. Депутат, який до отримання мандату перебував у трудо-

вих відносинах із повітовим староством чи виконував функ-
ції керівника повітової організаційної одиниці цього повіту, 
зобов’язаний подати заяву про відпустку без збереження заро-
бітної плати не пізніше 7 днів з дня оголошення результатів 
виборів відповідним виборчим органом.

2. Депутат, відповідно до частини 1, отримує відпустку без 
збереження заробітної плати на строк депутатських повнова-
жень.

3. Депутат, відповідно до частини 1, отримує відпустку без 
збереження заробітної плати незалежно від характеру і трива-
лості трудових відносин. Якщо особа перебуває в строкових 
трудових відносинах, і такі відносини припинилися б раніше 
часу закінчення депутатських повноважень, такі відносини про-
довжуються до 3 місяців після закінчення відпустки.

4. Якщо депутат виконує функції керівника організацій-
ної одиниці, затвердженої чи створеної повітом під час строку 
повноважень, строк, визначений у частині 1, становить 6 міся-
ців від дня затвердження чи створення цієї одиниці. 
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5. Неподання депутатом заяви відповідно до частини 1 озна-
чає його відмову від мандату депутата.

Стаття 25.
Після закінчення депутатських повноважень депутата, 

зазначеного в статті 24, відповідне повітове староство чи пові-
това організаційна одиниця працевлаштовують його на тій 
самій чи рівнозначній посаді із оплатою, що відповідає оплаті, 
яку б отримував депутат, якби не перебував у відпустці без збе-
реження заробітної плати. Депутат заявляє про готовність при-
ступити до роботи впродовж 7 днів після припинення депутат-
ських повноважень.

Стаття 25а.
1. Депутати не можуть виконувати додаткову роботу чи 

отримувати подарунки, які можуть підірвати довіру виборців 
щодо виконуваного мандату згідно з частиною 1 статті 20.

2. Депутати не можуть використовувати свій мандат у 
зв’язку з виконанням додаткової роботи, в тому числі госпо-
дарської діяльності, яка здійснюється за власний рахунок чи 
спільно з іншими особами.

Стаття 25b.
1. Депутати не можуть здійснювати господарську діяльність 

за власний рахунок чи спільно з іншими особами з використан-
ням майна повіту, а також управляти такою діяльністю чи бути 
представником або уповноваженим у здійсненні такої діяль-
ності.

2. Якщо депутат до отримання мандату здійснював госпо-
дарську діяльність, відповідно до частини 1, він зобов’язаний 
припинити цю діяльність упродовж 3 місяців від дня складення 
присяги. У разі, коли депутат відмовиться виконати обов’язок, 
як зазначено у першому реченні, він втрачає мандат на вико-
нання статті 190 Закону від 16 липня 1998 р. про положення 
про вибори до рад ґмін, рад повітів і воєводських сеймиків.

3. Депутати і їх чоловіки/дружини та чоловіки/дружини 
членів правління повіту, а також осіб, які управляють і членів 
органів, що управляють юридичними особами повіту не можуть 
бути членами органів управління, контрольних і ревізійних 
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органів, торговими повіреними торгових спілок з часткою юри-
дичних осіб повіту чи суб’єктів підприємницької діяльності, в 
яких беруть участь такі особи. Обрання чи призначення цих 
осіб для виконання цих функцій є недійсним в силу закону.

4.(17) Якщо обрання чи призначення, відповідно до час-
тини 3, мало місце до отримання мандату або збігається з днем 
обрання членом правління повіту чи призначення на посаду 
секретаря повіту, скарбника повіту, керівника організаційної 
одиниці повіту, а також особи, що управляє і члена органу, що 
управляє юридичною особою повіту, відповідно до частини 3, 
особи зобов’язані відмовитися від виконання таких функцій чи 
зайняття такої посади упродовж 3 місяців від дня складення 
присяги депутатом або від дня вибору чи призначення. У разі, 
коли особа не відмовиться від посади або функції, відповідно 
до частини 3, вона втрачає такі права в силу закону по закін-
ченні строку, про що мова у першому реченні.

5. Депутати не можуть володіти більш, ніж 10% часток або 
акцій у торгових спілках з часткою юридичних осіб повіту чи 
суб’єктів підприємницької діяльності, в яких беруть участь такі 
особи. Частки чи акції, які перевищують вказаний пакет, пови-
нні бути продані депутатом до початку першої сесії повітової 
ради, а в разі їх непродажу, такі депутати на період здійснення 
депутатських повноважень і протягом двох років після скла-
дення депутатських повноважень не беруть участь у реалізації 
прав, які випливають з цього пакету (право голосу, право на 
дивіденди, право на поділ майна, право на стягнення).

Стаття 25с.
1. Депутат, член правління повіту, секретар повіту, скарб-

ник повіту, керівник організаційної одиниці повіту, особа, 
яка управляє і член органу, що управляє юридичною особою 
повіту, а також особа, яка видає від імені старости адміністра-
тивні рішення, зобов’язані скласти декларацію про своє майно 
(далі – декларація). Декларація охоплює їх окреме майно та 
спільне майно подружжя. Декларація містить інформацію про:

1) грошові кошти, нерухомості, частки та акції в торго-
вих спілках, а також про набуття від Фонду держав-
ного майна, іншої юридичної особи державної власності, 
одиниць місцевого самоврядування, їх спілок або від 
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комунальної юридичної особи майна, яке підлягало від-
чуженню на торгах, а також дані про здійснення підпри-
ємницької діяльності та пов’язане з цим зайняття посад 
у торгових спілках;

2) доход від трудової діяльності або іншої зайнятості чи 
занять з поданням сум, отриманих від кожної форми 
діяльності;

3) рухоме майно вартістю понад 10 000 злотих, у тому числі 
про кредити і позики та умови, на яких вони були надані;

4) фінансові зобов’язання вартістю більшою за 10 000 зло-
тих, у тому числі про кредити і позики та умови, на яких 
вони були надані.

2. Особа, яка складає декларацію, подає в ній кому нале-
жать окремі майнові складові, розмір доходу і зобов’язань, які 
стосуються окремого майна і майна, яке є спільним майном 
подружжя.

3. Декларацію з копією свого показання про розмір доходу 
впродовж податкового року (т.зв. ПІТ) за попередній рік і його 
коректою подають у двох примірниках:

1) депутат – голові ради повіту;
2) староста, голова ради повіту – воєводі;
3) заступник старости, член правління повіту, особа, яка 

управляє і член органу, що управляє юридичною особою 
повіту, а також особа, яка видає від імені старости адмі-
ністративні рішення – старості.

4. Депутат подає свою першу декларацію упродовж 30 
днів від складення присяги. До першої декларації депутат 
зобов’язаний додати інформацію про спосіб і строк припинення 
ведення підприємницької діяльності з використанням майна 
повіту, в якому отримав мандат, якщо таку діяльність вів до 
виборів. Чергові декларації подаються депутатом щорічно до 
30 квітня, відповідно до стану на 31 грудня попереднього року, 
а також на два місяці до закінчення скликання ради.

5. Член правління повіту, секретар повіту, скарбник повіту, 
керівник організаційної одиниці повіту, особа, яка управляє і 
член органу, що управляє юридичною особою повіту, а також 
особа, яка від імені старости видає адміністративні рішення, 
подають свою першу декларацію упродовж 30 днів від дня вибо-
рів чи призначення на посаду або від дня працевлаштування.
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До першої декларації член правління повіту, скарбник 
повіту, керівник організаційної одиниці повіту, особа, яка 
управляє і член органу, що управляє юридичною особою повіту, 
а також особа, яка видає від імені старости адміністративні 
рішення, зобов’язані додати інформацію про спосіб і строк при-
пинення ведення підприємницької діяльності, якщо таку діяль-
ність вів до дня виборів, призначення або працевлаштування. 
Чергові декларації подаються ними щорічно до 30 квітня, від-
повідно до стану на 31 грудня попереднього року, а також у 
день відкликання з посади або розірвання угоди.

6. Аналіз приведених у декларації даних здійснюють особи, 
яким подано декларацію. Особи, яким подано декларацію, пере-
дають один примірник казначейському управлінню за місцем 
проживання особи, яка подає декларацію. Декларація зберіга-
ється упродовж 6 років.

7. Аналіз приведених даних у декларації здійснює також каз-
начейське управління за місцем проживання особи, яка подає 
декларацію. Аналізуючи декларацію, казначейське управління 
враховує також показання про розмір доходу упродовж подат-
кового року (т.зв. ПІТ) чоловіка/дружини особи, яка подає 
декларацію.

8. Суб’єкт, що здійснює аналіз, відповідно до частини 6 і 7, 
має повноваження для порівняння змісту декларації, яку ана-
лізує з доданою копією показання про розмір доходу упродовж 
податкового року (т.зв. ПІТ) із змістом раніше поданих декла-
рацій та з доданими до них копіями показань щодо розміру 
доходу упродовж податкового року (т.зв. ПІТ).

9. У випадку підозріння, що особа, яка склала декларацію, 
подала в ній неправдиві дані або затаїла правду, суб’єкт, який 
здійснює аналіз декларації звертається до директора контролю 
казначейського управління за місцем проживання особи, яка 
подала декларацію з пропозицією здійснити контроль її декла-
рації.

10. У разі відмови суб’єкту розпочати контроль декларації, 
який подав пропозицію з цього питання, йому надається право 
апеляції до Генерального інспектора Казначейського управ-
ління.

11. До розгляду справи контролю декларації застосовуються 
положення Закону від 28 вересня 1991 р. про казначейський 
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контроль (Законодавчий вісник від 1999 р. № 54, положення 
572 і № 83, положення 931, від 2000 р. № 70, положення 816, 
№ 104, положення 1103 і № 116, положення 1216, від 2001 р. 
№ 14, положення 143, № 81, положення 877 і № 110, положення 
1189 та від 2002 р. № 41, положення 365, № 74, положення 676, 
№ 89, положення 804, № 141, положення 1178 і № 153, поло-
ження 1271), що стосуються декларацій про майно осіб, які пра-
цюють або осіб, які несуть службу в організаційних одиницях, 
підпорядкованих відповідному міністрові з питань громадських 
фінансів.

12. Суб’єкт, який здійснює аналіз декларацій про майно, 
надає щорічно до 30 жовтня раді повіту інформацію про:

1) осіб, які не склали декларації або подали їх після визна-
ченого строку;

2) виявлені порушення в аналізованих деклараціях з їх опи-
сом і зазначенням осіб, які склали неправильні деклара-
ції; 

3) вжиті заходи з приводу встановлених порушень в аналі-
зованих деклараціях.

13. Прем’єр-міністр своїм розпорядженням встановлює 
форму декларації депутата, а також зразок декларації члена 
правління повіту, особи, яка управляє і члена органу, що управ-
ляє юридичною особою повіту та особи, яка від імені старости 
видає адміністративні рішення, враховуючи заборону, визна-
чену відносно цих осіб у положеннях Закону від 21 серпня 
1997 р. про обмеження здійснення підприємницької діяль-
ності особами, які виконують публічні функції (Законодавчий 
вісник № 106, положення 679, від 1998 р. № 113, положення 715 
і № 162, положення 1126, від 1999 р. № 49, положення 483, від 
2000 р. № 26, положення 306 та від 2002 р. № 113, положення 
984 і № 214, положення 1806).

Стаття 25d.
1. Відомості про стан майна, які містяться в декларації, не 

становлять службової таємниці, за виключенням інформації 
про місце проживання особи, яка склала декларацію та місцез-
находження нерухомості.

2. Воєвода і голова ради повіту передають старості копії 
декларацій, які були їм подані.
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3. Оприлюднена декларацією інформація доступна 
в Бюлетені публічної інформації, зазначеному в Законі 
від 6 вересня 2001 р. про доступ до публічної інформації 
(Законодавчий вісник № 112, положення 1198 та від 2002 р. 
№ 153, положення 1271).

Стаття 25е.
1. Депутат, член правління повіту, секретар повіту, скарб-

ник повіту, керівник організаційної одиниці повіту, особа, яка 
управляє і член органу, що управляє юридичною особою повіту, 
а також особа, яка від імені старости видає адміністративні 
рішення, зобов’язані скласти декларацію про підприємницьку 
діяльність чоловіка/дружини, батьків, нащадків прямої лінії, 
братів і сестер, якщо ця діяльність відбувається на території 
повіту, в якому особа, зобов’язана скласти декларацію, виконує 
функцію або працює. Вони також зобов’язані скласти декла-
рації про цивільно-правові угоди, укладені їх чоловіком/дру-
жиною, батьками, нащадками прямої лінії, братами і сестрами, 
якщо ці угоди укладені з органами повіту, організаційними оди-
ницями повіту або юридичними особами повіту і не стосуються 
юридичних відносин, які сформовано на загально діючих прин-
ципах.

2.(22) Особа, про яку мова в частині 1, якої чоловік/дру-
жина, батьки, нащадки прямої лінії, брати і сестри під час вико-
нання функції або працевлаштування цієї особи працювали 
на території цього повіту в організаційній одиниці місцевого 
самоврядування, у спілці одиниць місцевого самоврядування 
чи розпочали працювати або заробляти на іншій підставі в тор-
гових спілках, в яких щонайменше 50% паїв чи акцій розпоря-
джаються одиниці місцевого самоврядування, вона зобов’язана 
у письмовій формі поінформувати про це особу, якій складає 
декларацію. Обов’язок подання інформації поширюється також 
у випадку зміни посади чоловіка/дружини, батьків, нащадків 
прямої лінії, братів і сестер, працевлаштованих у суб’єктах, про 
яких мова у першому реченні.

3. Декларації, про які мова в частині 1, подаються упродовж 
30 днів з дня вибору, призначення або працевлаштування, а у 
випадку підприємницької діяльності або укладення угоди, про 
яку мова в частині 1, під час виконування функції або під час 
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працевлаштування – упродовж 30 днів від появи причини для 
її подання.

4. Подання декларації, про яку мова в частині 1, регулюють 
положення статті 25с частина 3.

5. Декларації, про які мова в частині 1, а також інформація, 
про яку мова в частині 2, регулюють відповідно положення 
статті 25с частини 6 і 8, але не надсилаються вони відповід-
ному казначейському управлінню і не підлягають аналізу каз-
начейським управлінням.

6. Декларації, про які мова в частині 1, а також інформація, 
про яку мова в частині 2, не становлять службової таємниці від-
повідно до положень статті 25d, з виключенням інформації про 
місце проживання осіб, яких вони стосуються.

Стаття 25f.
1. Неподання декларації у строк, встановлений статтею 25с 

частинами 4 і 5, про які мова у статті 25е частина 1 або інфор-
мації, про яку мова у статті 25е частина 2, строком, визначеним 
у статті 25е частина 3 особою: 

1) депутата – призводить до втрати плати до часу подання 
декларації або інформації;

2) члена правління повіту, секретаря повіту, скарбника 
повіту, керівника організаційної одиниці повіту, особою, 
яка управляє і членом органу, що управляє юридичною 
особою повіту, а також особою, яка від імені старости 
видає адміністративні рішення – призводить до втрати 
плати за період від дня, в якому вони зобов’язані були 
подати декларацію або інформацію, до дня подання 
декларації або інформації.

2. Якщо член правління повіту, секретар повіту або скарб-
ник повіту своєчасно не подадуть декларації про стан майна, 
декларацій, про які мова у статті 25е частина 1 або інформації, 
про яку мова у статті 25е частина 2, рада повіту відкликає їх 
шляхом ухвали не пізніше 30 днів від дня закінчення строку 
подання декларації або інформації.

3. Якщо керівник організаційної одиниці повіту, особа, 
яка управляє і член органу, що управляє юридичною особою 
повіту, а також особа, яка від імені старости видає адміністра-
тивні рішення не подадуть у встановлений строк декларації про 
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стан майна, декларацій, про які мова у статті 25е частина 1 або 
інформації, про яку мова у статті 25е частина 2, то відповідний 
орган їх відкликає або скасовує з ними трудову угоду не піз-
ніше 30 днів від дня, в якому закінчився строк подання декла-
рацій або інформації.

4. Відкликання і скасування трудової угоди порядком, 
установленим у частинах 2 і 3 рівнозначне розірванню трудо-
вої угоди на підставі параграфу 1 статті 52 пункт 1 Трудового 
кодексу.

Стаття 25g.
Подання в декларації неправдивої інформації або затаєння 

правди в декларації про стан майна, декларацій, про які мова у 
статті 25е частина 1 або інформації, про яку мова у статті 25е 
частина 2 тягне за собою відповідальність на підставі пара-
графу 1 статті 233 Кримінального кодексу.

Стаття 25h.
1. Член правління повіту, скарбник повіту, секретар повіту, 

керівник організаційної одиниці повіту, особа, яка управляє і 
член органу, що управляє юридичною особою повіту, а також 
особа, яка від імені старости видає адміністративні рішення 
під час виконання функції або перебування у трудових відно-
синах, а також упродовж 3 років після закінчення виконання 
функції або припинення трудової угоди не можуть прийняти 
будь-якої винагороди майнового характеру, безоплатно або за 
оплатою вартістю нижчою за її дійсну вартість від суб’єкта або 
суб’єкта від нього залежного, якщо, беручи участь у схваленні 
рішення індивідуального його дотичного, вони мали безпосе-
редній вплив на його зміст.

2. Суб’єктом залежним, у розумінні частини 1 є суб’єкт, в 
якому:

1) підприємець має безпосередньо або посередньо більшість 
голосів у його органах, а також на підставі домовленостей 
з іншими спільниками та акціонерами;

2) підприємець має повноваження призначати або відкли-
кати більшість членів органів залежного суб’єкта, що 
управляють;

3) більшість членів правління підприємця є одночасно 
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членами правління або особами, які виконують керівні 
функції в суб’єкті.

3. Заборона, про яку мова в частині 1, не стосується при-
дбання предмету або послуги, доступної в рамках громадської 
пропозиції, а також не стосується предметів традиційного 
користування з метою реклами і промоції та нагород у конкур-
сах художньої діяльності.

Стаття 26.
1. Правління повіту є виконавчим органом повіту.
2. До складу правління повіту входять староста як його 

голова, заступник старости та інші члени.
3. Членство в правлінні повіту не можна поєднувати з член-

ством в органі самоврядування ґміни чи воєводства, або з робо-
тою в урядовій адміністрації, а також з мандатом депутата чи 
сенатора Сейму. 

4. На правління і членів правління відповідно поширюються 
положення частин 6 і 7 статті 21.

Стаття 27.
1. Рада повіту обирає старосту та, за його пропозицією, 

інших членів правління повіту в кількості від 3 до 5 осіб, у 
тому числі заступника старости, не пізніше 3 місяців з дня ого-
лошення результатів виборів відповідним виборчим органом. 
Обрання здійснюється шляхом таємного голосування абсолют-
ною більшістю голосів затвердженого складу ради.

2. Членами правління можуть бути обрані особи, які не вхо-
дять до складу ради.

3. З членами правління, зазначеними в частині 2, виникають 
трудові відносини.

Стаття 28.
Правління повіту діє до дня обрання нового правління, із 

застереженнями, зазначеними у частині 5 статті 29.

Стаття 29.
1. Якщо рада повіту не зможе обрати правління в строк, 

передбачений частиною 1 статті 27, вона підлягає розпуску в 
силу закону.
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2. Інформація про розпуск ради повіту з причини, зазначеної 
в частині 1, негайно доводиться до відома населення воєводою 
загальноприйнятим на території повіту способом, а також шля-
хом опублікування повідом лення про це в офіційному виданні 
воєводства.

3. (26) Після розпуску ради повіту з причини, зазначеної в 
частині 1, проводяться позачергові вибори. Вибори признача-
ються розпорядженням воєводи не пізніше 3 місяців з дня роз-
пуску ради повіту.

4. Якщо рада повіту, яку було обрано відповідно до частини 
3, не зможе обрати правління в строк, передбачений частиною 
1 статті 27, вона підлягає розпуску в силу закону. Інформація 
про розпуск ради доводиться до відома населення в порядку, 
визначеному частиною 2.

5. (28) У випадку, передбаченому частиною 4, позачергові 
вибори не проводяться. До дня проведення виборів ради повіту 
на черговий строк, а також виборів правління повіту завдання 
і повноваження ради і правління передаються урядовому комі-
сару, який призначається Прем’єр-міністром за поданням воє-
води.

Стаття 30.
1. Рішення ради повіту з питання незатвердження звіту 

правління рівнозначне внесенню подання про відкликання 
правління, за винятком, коли після закінчення бюджетного 
року правління ґміни було відкликано з іншої причини.

2. Рада повіту розглядає питання про відкликання прав-
ління з причини, передбаченої в частині 1, на сесії, скликаній 
не раніше 14 днів від прийняття рішення про незатвердження 
звіту правління. Після ознайомлення з думками, про які 
йдеться в частині 3 статті 16, а також з рішенням регіо нальної 
рахункової палати щодо рішення ради повіту про незатвер-
дження звіту рада повіту може відкликати правління більшістю 
не менш як 3/5 голосів від затвердженого складу ради шляхом 
таємного голосування.

Стаття 31.
1. Рада повіту може відкликати правління чи окремих його 

членів з будь-якої іншої причини, якщо цього вимагає не менше 
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3/5 від затвердженого складу ради. Подання має бути викла-
дене в письмовій формі і містити обґрунтування відкликання.

2. Подання, зазначене в частині 1, підлягає розгляду ревізій-
ною комісією.

3. Відкликання правління повіту чи окремих його членів, 
у тому числі старости і його заступника, можливе, якщо за це 
проголосувало не менше 3/5 від затвердженого складу ради 
шляхом таємного голосування. Голосування з питання від-
кликання рада повіту проводить після заслуховування думки 
ревізійної комісії на наступній сесії після тої, на якій було 
внесено подання про відкликання, однак не раніше 1 місяця 
від внесення подання. Якщо подання про відкликання старо-
сти чи члена правління не набрало достатньої кількості голо-
сів, наступне подання про відкликання може бути внесено не 
раніше 6 місяців від попереднього голосування.

4. У разі відкликання правління чи окремих його членів рада 
повіту обирає нове правління чи окремих членів упродовж 1 
місяця в порядку, визначеному в частині 1 статті 27. У випадку 
необрання нового правління впродовж 1 місяця застосовуються 
положення статті 29.

5. У разі подання у відставку членом правління повіту рада 
приймає рішення про прийняття такого подання. Таке рішення 
прирівнюється до відкликання. Рішення про прийняття від-
ставки приймається радою не пізніше 1 місяця з дня подання.

6. Неприйняття радою повіту рішення в строк, передбачений 
частиною 5, рівнозначне прийняттю відставки в день, що слідує за 
останнім днем місяця, в якому повинно бути прийняте рішення.

Стаття 32.
1. Правління повіту виконує рішення ради повіту і завдання 

повіту, передбачені законодавством.
2. До завдань правління повіту, зокрема, належить:
1) підготовка проектів рішень ради;
2) виконання рішень ради;
3) управління майном повіту;
4) виконання бюджету повіту;
5) прийняття на роботу і звільнення керівників організа-

ційних одиниць повіту, з врахуванням правил частини 2 
статті 36.
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3. У здійсненні завдань правління повіту підпорядковується 
виключно раді повіту.

4. Внутрішня організація та розпорядок роботи визнача-
ються статутом повіту.

Стаття 33.
Правління виконує завдання повіту з допомогою повітового 

староства, керівників повітових служб, інспекцій та охорони, 
а також керівників організаційних одиниць повіту, які разом 
утворюють спільну повітову адміністрацію.

Стаття 33а.
Організаційні одиниці, зазначені у частині 2, за виключен-

ням організаційних одиниць поліції, є повітовими бюджетними 
одиницями відповідно до положень Закону від 26 листопада 
1998 р. про публічні фінанси (Законодавчий вісник № 155, 
положення 1014, з подальшими змінами).

Стаття 34.
1. Староста організує роботу правління повіту і повітового 

староства, керує поточними справами повіту та представляє 
повіт за його межами.

1а. Староста готує оперативний план захисту від повені та 
оголошує і відкликає готовність і тривогу захисту від повені.

1b. У разі запровадження стану стихійного лиха староста діє 
за правилами, визначеними окремими положеннями.

2. У невідкладних справах, пов’язаних із загрозою громад-
ським інте ресам, життю та здоров’ю людей, а також у справах, 
які можуть спричинити значні матеріальні збитки, староста 
вчиняє необхідні дії, які належать до повноважень правління 
повіту. Це правило не поширюється на видання порядкових 
правил у випадку, передбаченому в частині 2 статті 42.

3. Дії, зазначені в частині 2, повинні бути затверджені на 
найближчому засіданні правління повіту.

Стаття 35.
1. Організація і правила функціонування повітового старо-

ства визначаються організаційним регламентом, який прийма-
ється радою повіту за поданням правління повіту.
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2. Староста є керівником повітового староства, службовим 
начальником працівників староства і керівників організаційних 
одиниць повіту, а також начальником повітових служб, інспек-
цій та охорони.

3. Староста здійснює керівництво щодо повітових служб, 
інспекцій та охорони:

1) призначає і звільняє керівників цих утворень за пого-
дженням з воєводою;

2) затверджує програми їх діяльності;
3) погоджує спільні дії цих утворень на території повіту;
4) в окремих випадках керує спільними діями цих утворень;
5) вмотивовано доручає здійснення контрольних функцій.

Стаття 36.
1. Організація і правила функціонування організаційних 

одиниць повіту визначаються організаційним регламентом, 
прийнятим правлінням повіту, з врахуванням правил частини 2.

2. Окремі умови та правила призначення, відкликання, а 
також прийняття на роботу і звільнення керівників та праців-
ників повітових служб, інспекцій та охорони, а також організа-
ційних одиниць повіту визначаються окремим законом.

3. Правове положення працівників повітового староства та 
організаційних одиниць повіту визначається окремим законом.

Стаття 37.
1. Рада повіту призначає і відкликає секретаря повіту та 

скарбника повіту за поданням старости.
2. Секретар і скарбник беруть участь у роботі правління 

повіту, а також можуть брати участь у засіданнях ради повіту 
та її комісій з правом дорадчого голосу.

Стаття 38.
1. Рішення з індивідуальних питань громадської адміністра-

ції, віднесених до компетенції повіту, приймає староста, якщо 
окремими положеннями не передбачено прийняття подібних 
рішень правлінням повіту.

2. Староста може уповноважити свого заступника, окре-
мих членів правління повіту, працівників староства, повітових 
служб, інспекцій та охорони, а також керівників організаційних 
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одиниць повіту приймати від його імені рішення, зазначені в 
частині 1.

3. Рішення, зазначені в частині 1, можуть бути оскаржені 
до апеляційної самоврядної колегії, якщо інше не передбачено 
окремими положеннями.

Стаття 39.
Прем’єр-міністр своїм розпорядженням затверджує інструк-

ції з діловодства в органах повіту, встановлює правила і порядок 
ведення діловодства в повітових староствах з метою забезпечення 
уніфікованого порядку створення, обліку і зберігання докумен-
тів, а також їх захисту від пошкодження, знищення чи втрати.

РОЗДІЛ 4
МІСЦЕВІ ПРАВОВІ АКТИ, ПРИЙНЯТІ НА РІВНІ ПОВІТУ

Стаття 40.
1. На підставі і в межах повноважень, наданих законом, рада 

повіту приймає місцеві правові акти, які є обов’язковими для 
виконання на території повіту.

2. Місцеві правові акти приймаються, зокрема, з питань:
1) що потребують врегулювання в статуті;
2) порядкових (стаття 41);
3) особливого порядку управління майном повіту;
4) правил і порядку користування повітовими об’єктами та 

закладами громадського призначення.

Стаття 41.
1. З питань, не врегульованих окремими законами чи іншими 

загальнообов’язковими правилами, в особливо виправданих 
випадках, рада повіту може видавати повітові порядкові пра-
вила, якщо вони необхідні для захисту життя, здоров’я, майна 
громадян, охорони навколишнього природного середовища або 
для забезпечення громадського порядку, спокою та безпеки, 
якщо такі правила поширюються на територію більше, ніж 
однієї ґміни.

2. Повітові порядкові правила, зазначені в частині 1, можуть 
передбачати, що їх порушення карається штрафом, розмір 
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якого визначається в порядку і за правилами, передбаченими 
законодавством про правопорушення.

Стаття 42.
1. Місцеві правові акти на рівні повіту приймає рада повіту 

у формі рішення, якщо закон, який надає право видавати такі 
акти, не передбачає інше.

2. Повітові порядкові правила, передбачені статтею 41, в 
невідкладних випадках може видати правління.

3. Повітові порядкові правила, зазначені в частині 2, мають 
бути затверджені на найближчій сесії ради. У разі неподання 
їх на затвердження чи відмови у їх затвердженні вони втрача-
ють силу. Термін втрати обов’язкової сили визначається радою 
повіту.

Стаття 43.
1. Місцеві правові акти, з урахуванням правил частини 1 

статті 44, публікуються в офіційному виданні воєводства.
2. Голова ради повіту підписує місцеві правові акти відразу 

ж після їх прийняття і подає їх для опублікування.
3. День випуску офіційного видання воєводства вважається 

днем публікації місцевого правового акта.
4. Місцеві правові акти набувають чинності через 14 днів з 

дня їх опублікування, якщо інше не передбачено законом чи 
повітовими правилами.

Стаття 44.
1. Порядкові правила оприлюднюються в засобах масової 

інформації до їх опублікування шляхом подання оголошень чи 
загальноприйнятим на даній території способом. Правила час-
тини 4 статті 43 не застосовуються. 

2. Порядкові правила також повинні бути опубліковані в 
офіційному виданні воєводства

Стаття 45.
Повітове староство об’єднує місцеві правові акти, видані на 

території повіту, у збірник і створює умови його доступності.
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РОЗДІЛ 5
МАЙНО ПОВІТУ

Стаття 46.
1. Майном повіту є власність та інші майнові права, набуті 

повітом чи іншими повітовими юридичними особами.
2. Повітовими юридичними особами, крім повіту, є само-

врядні організаційні одиниці, яким такий статус прямо надано 
законом, а також ті юридичні особи, які можуть бути створені 
на підставі окремих законів виключно повітом. 

3. Повіт виступає суб’єктом цивільно-правових відносин і 
наділений правами та обов’язками щодо майна повіту, яке не 
належить іншим повітовим юридичним особам.

Стаття 47.
1. Набуття повітом майна настає:
1) на підставі окремого закону, за умови якщо воно не ста-

новить майна якої-небудь ґміни;
2) через передачу в зв’язку з утворенням чи зміною меж 

повіту в порядку, передбаченому статтею 3;
3) внаслідок прийняття від Фонду державного майна на під-

ставі домовленості, за винятком майна, яке призначене для 
задоволення претензій, пов’язаних з проведенням націона-
лізації, і для реалізації програми загальної приватизації;

4) внаслідок учинення інших юридичних дій;
5) в інших випадках, передбачених окремими законами.
2. Рада міністрів своїм розпорядженням визначає:
1) порядок передачі державою майна з Фонду державного 

майна, з урахуванням потреб для виконання завдань 
повітів;

2) категорії майна, яке не підлягає передачі повітам і при-
значене для задоволення претензій, пов’язаних з прове-
денням націоналізації, та для реалізації програми загаль-
ної приватизації.

Стаття 48.
1. Від імені повіту заяву з майнових питань роблять два 

члени правління чи один член правління і особа, уповноважена 
правлінням.
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2. Правління може уповноважити працівників староства, 
керівників повітових служб, інспекцій і охорони, а також орга-
нізаційних одиниць повіту зробити заяву про волевиявлення, 
пов’язане із здійсненням поточної діяльності повіту.

3. Якщо юридичні дії можуть потягнути за собою виник-
нення майнових зобов’язань, для їх дійсності необхідна контр-
асигнація скарбника повіту чи уповноваженої ним особи.

4. Скарбник повіту, який відмовив у контрасигнації, пови-
нен однак її здійснити за письмовим наказом старости з одно-
часним повідом ленням про це раді повіту і регіо нальній рахун-
ковій палаті.

Стаття 49.
Повіт не несе відповідальності за зобов’язаннями інших 

повітових юридичних осіб, якщо інше не передбачено окремим 
положенням. Інші повітові юридичні особи не несуть відпові-
дальності за зобов’язаннями повіту.

Стаття 50.
Управління і охорона майна повіту повинні здійснюватися з 

особливою старанністю.

РОЗДІЛ 6
ФІНАНСИ ПОВІТУ

Стаття 51.
1. Повіт самостійно здійснює фінансову діяльність на під-

ставі бюджету повіту.
2. Бюджет повіту є фінансовим планом, який містить доходи 

і видатки повіту.
3. Бюджет повіту приймається радою повіту на календарний 

рік, який далі буде називатися бюджетним роком.

Стаття 52.
Закладення в бюджеті повіту витрат на визначені цілі не є 

підставою для виникнення зобов’язань перед третіми особами, 
а також претензій третіх осіб до повіту.
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Стаття 53.
Рада повіту визначає порядок роботи над проектом рішення 

про бюджет, визначаючи, зокрема:
1) обов’язки організаційних одиниць повіту, а також повіто-

вих служб, інспекцій, охорони щодо роботи над проектом 
бюджету повіту;

2) здійснювану радою обов’язкову деталізацію проекту, за 
умови, що ця деталізація не може бути меншою за вста-
новлену в окремих нормах;

3) обов’язкові інформаційні матеріали, які правління повіту 
повинно подати раді повіту одночасно з поданням про-
екту рішення про бюджет;

4) обов’язкові строки виконання окремих завдань при 
роботі над проектом бюджету повіту.

Стаття 54.
1. Рішення про бюджет повіту повинно бути прийняте перед 

початком бюджетного року.
2. У разі неприйняття бюджету в строк, зазначений в частині 

1, до часу прийняття бюджету радою повіту, але не пізніше 31 
березня бюджетного року, підставою для операцій з бюджет-
ними коштами є проект бюджету, поданий на розгляд ради 
повіту.

3. У разі неприйняття бюджету в строк, зазначений в час-
тині 2, регіо нальна рахункова палата затверджує бюджет повіту 
не пізніше 30 квітня бюджетного року. До дня затвердження 
бюджету регіо нальною рахунковою палатою обрахунки, 
пов’язані із бюджетними коштами, здійснюються на основі про-
екту бюджету, зазначеного в частині 2.

4. У разі, коли доходи і видатки держави визначаються зако-
ном про попередній проект бюджету, рада повіту може при-
йняти рішення про попередній проект бюджету повіту на час 
чинності попереднього проекту бюджету держави.

5. Рішення про бюджет повіту чи рішення, зазначене в час-
тині 4, староста вносить до регіо нальної рахункової палати про-
тягом 7 днів з дня його прийняття.
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Стаття 55.
1. Опрацювання і подання для прийняття проекту бюджету 

повіту, а також ініціатива про внесення змін до цього бюджету, 
належать до виключної компетенції правління повіту.

2. Правління повіту готує і подає раді повіту не пізніше  
15 листопада року, який передує бюджетному року:

1) (1) проект бюджету повіту, з урахуванням вимог 
Закону про публічні фінанси від 26 листопада 1998 р. 
(Законодавчий вісник № 155, положення 1014), а також 
вказівок ради повіту, передбачених пунктами 1, 2, 4  
статті 53;

2) інформаційні матеріали, передбачені пунктом 3  
статті 53.

3. Без згоди правління повіту рада повіту не може внести у 
проект бюджету зміни, які призведуть до збільшення видатків 
без їх відповідного покриття в дохідній частині чи збільшення 
дохідної частини без одночасного визначення джерел таких 
доходів.

Стаття 56.
1. Доходами повіту є:
1) частки в податках, які становлять дохід держави, в роз-

мірах, встановлених окремим законом;
2) субвенції з державного бюджету на завдання, які викону-

ються повітом;
3) цільові дотації з державного бюджету на завдання, які 

виконуються повітовими службами, інспекціями, охоро-
ною;

4) доходи повітових бюджетних одиниць, а також внески 
інших організаційних одиниць повіту;

5) доходи з майна повіту;
6) відсотки за безстрокове надання часток, дотацій і субвен-

цій, зазначених в пунктах 1 – 3.
2. Доходами повіту можуть бути:
1) вирівнювальна субвенція з державного бюджету;
2) цільові дотації з державного бюджету, які передаються 

для здійснення діяльності, передбаченої частиною 1 
статті 7;

3) дотації з державних цільових фондів;
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4) цільові дотації з державного бюджету для виконання 
завдань урядової адміністрації, які виконуються повітом 
на основі домовленості з органами урядової адміністра-
ції;

5) цільові дотації з бюджету воєводства для виконання 
завдань органів самоврядування воєводства, які викону-
ються повітом на основі домовленості з воєводством;

6) спадок, запис, подарунок;
7) відсотки від фінансових коштів повіту, які знаходяться на 

банківських рахунках;
8) відсотки і дивіденди від внесеного капіталу;
9) інші надходження, отримані на підставі окремих норм.
3. Делегування повітові, відповідно до закону, нових завдань 

вимагає забезпечення фінансовими коштами, які необхідні для 
їх реалізації, у вигляді збільшення дохідної частини.

Стаття 57.
1. Субвенції для повітів призначаються відповідно до 

об’єктивних критеріїв, передбачених окремим законом. 
2. Правила визначення квот субвенцій для повітів, а також 

їх розподілу між повітами встановлюються окремим законом.

Стаття 58.
Розмір квоти вирівнювальної субвенції, а також порядок і 

критерії її розподілу встановлюються окремим законом.

Стаття 59.
1. Різниця між доходами і видатками бюджету повіту стано-

вить профіцит або дефіцит бюджету повіту.
2. У рішенні про бюджет повіту зазначається призначення 

профіциту або джерела покриття дефіциту бюджету повіту.
3. Правила отримання органами повіту кредитів та позик 

для покриття дефіцитів, які виникають під час бюджетного 
року, чи на фінансування видатків, покриття яких не передба-
чено в запланованих річних доходах, встановлюються окремим 
законом.

4. Правила емісії повітових облігацій встановлюються окре-
мим законом.
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Стаття 60.
1. За правильне виконання бюджету повіту відповідальність 

несе правління повіту.
2. Правлінню повіту належить виключне право:
1) взяття зобов’язань, спрямованих на покриття видатків 

у квотах, встановлених у рішенні про бюджет, у межах 
повноважень, наділених радою повіту;

2) випуску цінних паперів у межах повноважень, наділених 
радою повіту;

3) здійснення видатків, передбачених бюджетом;
4) подання пропозицій про зміни в бюджеті повіту;
5) розпорядження резервами бюджету повіту;
6) блокування бюджетних коштів у випадках, передбачених 

законом.

Стаття 61.
Використання бюджетних коштів, які знаходяться в розпо-

рядженні повіту, є відкритим. Відкритість полягає, зокрема, у:
1) відкритості дебатів при обговоренні бюджету;
2) опублікування рішення про бюджет та звітів про вико-

нання бюджету повіту;
3) поданні для ознайомлення повного переліку квот цільо-

вих дотацій, виділених з бюджету повіту;
4) оприлюдненні звіту правління про здійснення діяльності, 

передбаченої пунктами 1 і 2 частини 2 статті 60.

Стаття 62.
(2) (виключено).

Стаття 63.
Розпорядження грошовими коштами повіту є відокремлене 

від їх касового виконання.

Стаття 64.
1. Контроль за фінансовою діяльністю повіту здійснює 

регіо нальна рахункова палата.
2. З дотриманням положень цього Розділу, порядок при-

йняття бюджету та здійснення фінансової діяльності повіту 
визначаються окремим законом.
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РОЗДІЛ 7
СПІЛКИ, ОБ’ЄДНАННЯ І УГОДИ ПОВІТІВ

Стаття 65.
1. З метою спільного виконання суспільних завдань, у тому 

числі прийняття рішень з індивідуальних питань у сфері гро-
мадської адміністрації, повіти можуть утворювати спілки з 
іншими повітами.

2. Рішення про створення спілки, входження до спілки, чи 
вихід із спілки приймають ради зацікавлених повітів.

3. Права та обов’язки ґмін, які входять у спілку, пов’язані з 
виконанням завдань, переданих спілці, переходять до спілки з 
дня оголошення статуту спілки.

4. До спілок повітів відповідно застосовується стаття 38.

Стаття 66.
1. Спілка виконує суспільні завдання від свого імені і під 

свою відповідальність.
2. Спілка наділена правосуб’єктністю.

Стаття 67.
1. Утворення спілки вимагає прийняття її статуту радами 

зацікавлених повітів абсолютною більшістю голосів затвердже-
ного складу ради повіту.

2. Статут спілки повинен визначати:
1) назву та місцезнаходження спілки;
2) учасників спілки та період, на який створюється спілка;
3) завдання спілки;
4) органи спілки, їх структуру, сферу та порядок діяльності;
5) правила використання об’єктів та коштів спілки;
6) правила участі у витратах спільної діяльності, прибут-

ках та покритті збитків спілки;
7) правила вступу та виходу членів, а також принципи 

здійснення майнових розрахунків;
8) порядок ліквідації спілки;
9) порядок внесення змін до статуту;
10) інші положення, які регулюють співробітництво.
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Стаття 68.
1. Реєстр спілок веде міністр, відповідальний за справи сус-

пільної адміністрації.
2. Спілка набуває прав юридичної особи після реєстрації, в 

день оприлюднення статуту.
3. Рішення про відмову у реєстрації є підставою для подачі 

скарги до адміністративного суду.
4. Міністр, відповідальний за справи суспільної адміні-

страції, своїм розпорядженням визначає правила і порядок 
ведення реєстру спілок повітів, а також оприлюднення стату-
тів спілок.

Стаття 69.
1. Органом спілки, який приймає рішення і здійснює контр-

оль, є збори спілки, звані в подальшому «збори».
2. До складу зборів входять по два представники від пові-

тів – учасників спілки. Правила представництва повіту в спілці 
визначає рада повіту.

Стаття 70.
1. Рішення зборів приймаються абсолютною більшістю голо-

сів від статутної кількості членів зборів.
2. Член зборів має право подати обґрунтований письмовий 

протест на рішення зборів протягом 7 днів з дати прийняття 
рішення.

3. Внесення протесту зупиняє виконання рішення і вимагає 
повторного розгляду питання.

4. Протест не може бути заявлено на рішення, прийняте в 
результаті повторного розгляду питання.

Стаття 71.
1. Виконавчим органом спілки є правління.
2. Правління спілки обирається з числа членів зборів. 

Правління обирається та відкликається зборами спілки.
3. Якщо це передбачено статутом, допускається обрання чле-

нами правління осіб, які не є членами зборів, у кількості, що не 
перевищує 1/3 складу правління спілки.
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Стаття 72.
1. До фінансової діяльності спілки повітів застосовуються 

відповідні положення про фінансову діяльність повіту.
2. Фінансовий план спілки схвалюється зборами спілки.

Стаття 73.
1. Повіти можуть на основі угоди доручати одній з них вико-

нання визначених ними громадських завдань.
2. Якщо змістом угод, зазначених у частині 1, не врегульо-

вано питання, для його вирішення застосовуються відповідні 
положення про спілки повітів.

Стаття 74.
Місто на правах повіту може створювати спілки і укладати 

комунальні угоди з ґмінами.

Стаття 75.
1. Повіти можуть створювати об’єднання, у тому числі з ґмі-

нами. 
2. До об’єднань, зазначених у частині 1, відповідно застосо-

вуються положення Закону від 7 квітня 1989 р. про об’єднання 
(Законодавчий вісник № 20, положення 104, від 1990 р. № 14, 
положення 86, від 1996 р. № 27, положення 118 i від 1997 р. 
№ 121, положення 769).

РОЗДІЛ 8
НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОВІТУ

Стаття 76.
1. Нагляд за діяльністю повіту здійснює Прем’єр-міністр та 

воєвода, а з фінансових питань – регіо нальна рахункова палата.
2. Наглядові органи мають право втручатися у діяльність 

повіту лише у випадках, передбачених законодавством.
3. Нагляд за спілкою повітів здійснює воєвода, на території 

якого розташовані органи спілки.

Стаття 77.
Нагляд за виконанням завдань повіту здійснюється згідно з 

чинним законодавством.
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Стаття 78.
1. Староста зобов’язаний направити воєводі рішення ради 

протягом 7 днів з дня їх прийняття. Рішення органів повіту 
з питання видання порядкових положень (porzadkowych 
przepisow) підлягають негайній передачі.

2. Староста направляє регіо нальній рахунковій палаті за 
правилами, визначеними в частині 1, рішення про бюджет, 
рішення про затвердження чи незатвердження звіту правління 
та інші рішення, віднесені до сфери нагляду палати.

Стаття 79.
1. Рішення органу повіту, яке суперечить закону, вважається 

недійсним. Про недійсність рішення в цілому чи окремої його 
частини заявляє наглядовий орган не пізніше 30 днів з дня вру-
чення йому рішення.

2. Наглядовий орган, розпочинаючи провадження у справі 
визнання рішення недійсним, може призупинити його вико-
нання.

3. Рішення наглядового органу повинно містити фактичну 
та юридичну підстави, а також роз’яснення про можливість 
подачі скарги до адміністративного суду.

4. У випадку незначного порушення закону наглядовий 
орган не визнає рішення недійсним, обмежуючись зауважен-
ням, що рішення прийняте з порушенням закону.

5. Застосовуються відповідні положення Кодексу про адмі-
ністративне провадження.

Стаття 80.
1. Якщо визнання недійсності поширюється на рішення про 

бюджет, то останній у частині визнання його недійсним не може 
виконуватися до часу вирішення справи в адміністративному 
суді. Відповідно застосовуються положення частин 2 і 3 статті 54.

2. У справах, зазначених у частині 1, адміністративний суд 
приймає рішення не пізніше як 30 днів з часу надходження 
справи до суду.

Стаття 81.
1. Після закінчення строку, вказаного в частині 1 статті 79, 

наглядовий орган не може самостійно визнати рішення органу 
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повіту недійсним. У цьому випадку наглядовий орган може 
оскаржити рішення в адміністративному суді.

2. У випадку, зазначеному в частині 1, видача постанови про 
призупинення виконання рішення здійснюється судом.

Стаття 82.
1. Рішення не визнається недійсним після закінчення одного 

року з часу його прийняття, якщо не було порушено вимоги про 
обов’язковість направлення рішення в строк, визначений в час-
тині 1 статті 78.

2. Якщо рішення не визнано недійсним з причини закін-
чення строку, вказаного в частині 1, а існують передумови 
для визнання недійсності, то заявляється про невідповідність 
рішення законодавству. Застосовуються відповідні положення 
Кодексу про адміністративне провадження щодо наслідків 
такої заяви.

Стаття 83.
1. У випадку грубого порушення радою повіту Конституції чи 

законів, Сейм, за поданням Прем’єр-міністра, може своїм рішен-
ням розпустити раду повіту. Розпуск ради тягне за собою роз-
пуск всіх органів повіту. Прем’єр-міністр, за поданням Міністра 
внутрішніх справ та адміністрації, призначає особу, яка на період 
до обрання нових органів ґміни виконує функції цих органів.

2. Якщо правління ґміни порушує Конституцію чи вчиняє 
неодноразові порушення законів, то воєвода звертається до 
ради повіту з проханням вжити відповідних заходів, а якщо 
таке звернення є безрезультатним – розпускає правління. На 
період до обрання нового правління функції правління виконує 
особа, призначена воєводою.

Стаття 84.
1. У випадку відсутності сподівань на швидке виправлення і 

продовження неналежного виконання громадських завдань орга-
нами повіту, Прем’єр-міністр може розпустити органи повіту і 
встановити комісарське правління строком до двох років, але не 
довше як до обрання правління радою наступного скликання.

2. Розпуск органів повіту та встановлення комісарського 
правління можливе після попереднього пред’явлення претензій 
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органам повіту та вимоги про негайне представлення програми 
виправлення ситуації в повіті, а також після заслуховування 
думки сеймику воєводства.

3. Урядового комісара призначає Прем’єр-міністр за подан-
ням воєводи, кандидатура якого схвалюється сеймиком воєвод-
ства.

4. Урядовий комісар приймає виконання завдань та повно-
важень органів повіту.

Стаття 85.
1. Рішення наглядового органу, що стосуються повіту, в тому 

числі рішення, зазначені в частині 2 статті 83 і частині 1 статті 
84, можуть бути оскаржені в адміністративному суді з приводу 
їх невідповідності законодавству протягом 30 днів від дати їх 
вручення.

2. Положення частини 1 поширюється відповідно на 
рішення, які стосуються органів спілок та угод повітів.

3. Подавати скаргу має право повіт або спілка повітів, 
повноваження, права та законні інте реси яких були порушені. 
Підставою подання скарги є рішення органу спілки повітів.

4. Для провадження у справах, зазначених у частинах 1 та 2, 
застосовуються відповідні положення про оскарження в адміні-
стративному суді рішень в індивідуальних справах у сфері гро-
мадської адміністрації.

5. Рішення наглядових органів вступають в силу після закін-
чення строку подачі скарги або після дати від термінування чи 
анулювання скарги судом.

Стаття 85а.
Якщо відповідний орган повіту, всупереч обов’язку, що 

випливає з положень статті 190 частини 2 і 6 та статті 194 час-
тини 1, про яку мова у статті 29 частина 6, а також статті 5 
частини 2, 3 і 5 Закону від 21 серпня 1997 р. про обмеження 
підприємницької діяльності особами, які виконують громад-
ські функції, у сфері, яка відповідно стосується припинення 
повноважень мандата депутата, заміщення мандата депутата, 
відкликання з посади або розірвання трудової угоди з членом 
правління повіту, секретарем повіту, скарбником повіту, керів-
ником організаційної одиниці повіту і особою, яка управляє або 
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членом органу, що управляє юридичною особою повіту, не при-
ймає рішення, не відкликає з посади або не скасовує трудової 
угоди, воєвода закликає орган повіту прийняти відповідний акт 
упродовж 30 днів.

Стаття 86.
Судове провадження, передбачене попередніми статтями, 

звільняється від сплати судового мита.

Стаття 87.
1. Особи, права та законні інте реси яких порушені рішен-

ням, прийнятим органом повіту з питання, віднесеного до 
сфери громадської адміністрації, після безрезультатного звер-
нення усунути порушення, мають право оскаржити рішення в 
адміністративному суді.

2. Положення частини 1 не застосовуються, якщо суд вже 
постановив рішення і відхилив скаргу у справі.

3. Скаргу на рішення, зазначене в частині 1, можна подати 
в адміністративний суд від власного імені або представляючи 
групу жителів повіту, які дадуть на це письмову згоду.

4. У справі звернення про усунення порушень застосову-
ються вимоги про строки вирішення справ в адміністративному 
провадженні.

Стаття 88.
1. Положення статті 87 застосовуються тоді, коли орган 

повіту не виконує дій, передбачених законом, або порушує права 
третіх осіб шляхом вчинення юридичних чи фактичних дій.

2. У випадках, зазначених у частині 1, адміністративний суд 
може доручити наглядовому органу вчинення необхідних дій 
на користь скаржника за рахунок та на ризик повіту.

Стаття 89.
Положення цього Розділу не поширюються на індивідуальні 

рішення з питань, віднесених до сфери громадської адміністра-
ції, які видаються органами повітів, а також спілками повітів. 
Інстанційний контроль у цій сфері та позаінстанційний нагляд 
і контроль, що здійснюються судом, встановлюються окремими 
положеннями.
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Стаття 90.
Правила цього Розділу застосовуються у рівній мірі до спі-

лок і об’єднань, передбачених цим Законом.

Стаття 90а.
На справи, зазначені в цьому Розділі, не поширюються пара-

графи 3 і 4 статті 52 Закону від 30 серпня 2002 р. про прова-
дження в адміністративних судах (Законодавчий вісник № 153, 
положення 1270).

РОЗДІЛ 9
МІСТА НА ПРАВАХ ПОВІТУ

Стаття 91.
1. Містом на правах повіту визнається місто, яке нараховує 

понад 100 тис. жителів, а також місто, яке перестало бути міс-
цезнаходженням воєводи з 31 грудня 1998 р.

2. За поданням відповідної міської ради міста, яке перестало 
бути місцезнаходженням воєводи з 31 грудня 1998 р., Рада міні-
стрів відмовляє у наданні цьому місту статусу міста на правах 
повіту.

3. Рада міністрів може:
1) відмовляти у наданні місту з чисельністю понад 100 тис. 

жителів прав повіту, якщо надання таких прав могло б 
обмежити самоврядні громади, які входять у склад існу-
ючого повіту, у їх доступі до громадських послуг на рівні 
повіту;

2) надавати, за поданням відповідної міської ради, місту з 
чисельністю менше, ніж 100 000 жителів, права повіту, 
якщо це місто має інфраструктуру, необхідну для вико-
нання повітових завдань, а надання такого права не 
обмежує місцеві громади, які входять до складу існуючого 
повіту, у їх доступі до громадських послуг на рівні повіту.

4. Питання, зазначені в частині 3, Рада міністрів розглядає 
після заслуховування думки зацікавлених рад ґмін, ради повіту, 
а також відповідного сеймику воєводства. Це не стосується пер-
шого поділу держави на повіти.

5. Кожний раз, коли в положеннях зазначається про повіт, 
слід також розуміти під цим місто на правах повіту.
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Стаття 92.
1. Функції органів повіту в містах на правах повіту викону-

ють:
1) рада міста;
2) президент міста.
2. Міста на правах повіту виконують завдання повіту за пра-

вилами, визначеними цим Законом.
3. Назва, склад, кількість, а також правила і порядок діяль-

ності органів міста на правах повіту визначаються Законом про 
територіальне самоврядування.

РОЗДІЛ 10
ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 93.
Закон набирає чинності в строк і в порядку, які встановлені 

окремим законом, за винятком положень статті 3, яка набирає 
чинності в день опублікування Закону.
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ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА  
ВІД 5 ЧЕРВНЯ 1998 РОКУ

ПРО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЄВОДСТВA1 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.
1. Жителі воєводств наділені правом створювати само-

врядну територіальну громаду.
2. Воєводство означає:
1) адміністративно-територіальну одиницю – регіо нальну 

самоврядну громаду;
2) найбільшу одиницю принципового територіального 

поділу держави з метою здійснення громадського управ-
ління.

Стаття 2.
1. Органи самоврядування воєводства (Organy  samorządu 

województwa) діють на підставі і в межах, визначених законами.
2. До сфери діяльності адміністрації воєводства належить 

виконання громадських завдань на рівні воєводства, вико-
нання яких не належить до повноважень органів урядової адмі-
ністрації.

Стаття 3.
Адміністрація воєводства знаходиться в межах одного 

відомства і під єдиним керівництвом.

1 Переклад подається за матеріалами, розміщеними на веб-сайті: http://old.
csi.org.ua
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Стаття 4.
1. Сфера діяльності адміністрації воєводства не порушує 

самостійності повіту і ґміни.
2. Органи адміністрації воєводства не є органами нагляду чи 

контролю щодо повіту та ґміни і не є органами вищого рівня в 
адміністративному управлінні.

Стаття 5.
1. Жителі воєводства приймають рішення шляхом загаль-

ного голосування (на виборах та референдумі) або за посеред-
ництвом органів адміністрації воєводства.

2. (виключено).
3. (виключено).
4. (виключено).
5. Про цедура та порядок проведення референдуму визнача-

ються окремим законом.

Стаття 6.
1. Адміністрація воєводства:
1) виконує передбачені законами громадські завдання від 

свого імені та на свою відповідальність;
2) володіє власністю воєводства;
3) провадить самостійну фінансову діяльність на основі 

бюджету.
2. Воєводство володіє правосуб’єктністю.
3. Самостійність воєводства підлягає судовому захисту.

Стаття 7.
1. Устрій воєводства як адміністративно-територіальної оди-

ниці визначено в Статуті воєводства, який схвалюється після 
погодження з Прем’єр-міністром.

2. Статут і зміни до нього підлягають опублікуванню в офі-
ційному виданні воєводства, а також у Законодавчому віснику 
Республіки Польща «Польський монітор» (Monitor Polski).

Стаття 8.
1. З метою виконання завдань воєводство створює воєвод-

ські адміністративно-територіальні одиниці, а також може під-
писувати договори з іншими суб’єктами права.
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2. Воєводство може підписувати з іншими воєводствами, 
а також з місцевими територіальними одиницями воєводства 
угоди з питань делегування їм виконання громадських завдань.

3. До цих угод застосовуються норми Закону від 8 березня 
1990 р. про територіальне самоврядування (Законодавчий 
вісник від 1996 р. № 13, положення 74, № 58, положення 261, 
№ 106, положення 496 і № 132, положення 622, а також від 
1997 р. № 9, положення 43, № 106, положення 679, № 107, поло-
ження 686, № 113, положення 734, № 123, положення 775).

Стаття 9.
Адміністрація воєводства на підставі наданих їй повно-

важень приймає місцеві правові акти, які є обов’язковими на 
території воєводства.

Стаття 10.
Окремим законом визначається місцезнаходження органів 

адміністрації воєводства.

РОЗДІЛ 2
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 11.
1. Адміністрація воєводства визначає стратегію розвитку 

воєводства, яка враховує, зокрема, наступні цілі:
1) збереження польських традицій, а також розвиток і фор-

мування націо нальної, громадянської та культурної сві-
домості жителів;

2) стимулювання економічного розвитку;
3) підвищення рівня конкуренції та інновацій в економіці 

воєводства;
4) збереження цінностей культурного та навколишнього 

середовища з урахуванням потреб майбутніх поколінь;
5) формування та збереження територіальної цілісності.
2. Адміністрація воєводства веде політику розвитку воєвод-

ства, яка:
1) створює умови економічного розвитку, а також створює 

ринок праці;
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2) підтримує і розбудовує суспільну і технічну інфраструк-
туру воєводського значення;

3) утримує та сприяє накопиченню фінансових коштів – 
публічних та приватних, – з метою реалізації завдань зі 
сфери громадського споживання;

4) підтримує і проводить діяльність з метою піднесення 
рівня освіти громадян;

5) раціо нально використовує природні ресурси, а також 
формує природне середовище відповідно до принципу 
сталого розвитку;

6) підтримує розвиток науки і співробітництва між наукою 
та економікою, підтримує технологічний прогрес та інно-
вації;

7) підтримує розвиток культури, а також охорону і раціо-
нальне використання культурної спадщини;

8) сприяє розвитку привабливих та перспективних сторін 
воєводства.

3. Стратегія розвитку воєводства реалізується програмами 
воєводства.

Стаття 12.
Адміністрація воєводства, при формулюванні стратегії роз-

витку воєводства і реалізації політики його розвитку, співпра-
цює, зокрема, з:

1) місцевими адміністративними одиницями, а також з еко-
номічною та профспілковою адміністрацією;

2) урядовою адміністрацією, особливо з воєводою;
3) іншими воєводствами;
4) неурядовими організаціями;
5) вищими навчальними закладами і науково-дослідними 

інститутами;
6) міжнародними організаціями та регіонами інших держав, 

особливо сусідніх.

Стаття 13.
1. У сфері громадського споживання воєводство може ство-

рювати товариства з обмеженою відповідальністю або акціо-
нерні товариства, а також приєднуватися до таких товариств.

2. Поза сферою громадського споживання воєводство може 
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створювати товариства з обмеженою відповідальністю і акціо-
нерні товариства, а також приєднуватися до них, якщо діяль-
ність товариств полягає в рекламі, освіті і видавництві, що слу-
жать розвитку воєводства.

3. Принципи створення воєводством товариств з обмеженою 
відповідальністю і акціонерних товариств, а також приєднання 
до них визначаються окремим законом.

Стаття 14.
1. Адміністрація воєводства виконує завдання, які мають 

воєводське значення, визначені законами, зокрема, у сферах:
1) народна освіта, вища освіта;
2) охорона здоров’я;
3) культура та її охорона;
4) соціальна допомога;
5) політика у сфері розвитку сім’ї;
6) модернізація сільських районів;
7) збільшення угідь;
8) охорона навколишнього середовища;
9) водне господарство;
10) громадські дороги та транспорт;
11) фізична культура і туризм; 
12) охорона прав споживачів;
13) оборона;
14) громадська безпека;
15) протидія безробіттю та активізація місцевого ринку 

праці.
2. Закони можуть визначати питання, що належать до ком-

петенції воєводств, як завдання зі сфери діяльності урядової 
адміністрації, які виконуються адміністрацією воєводств.

РОЗДІЛ 3
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАЦІЇ ВОЄВОДСТВА

Стаття 15.
Органами адміністрації воєводства є:
1) сеймик (sejmik) воєводства;
2) правління (zarzad) воєводства.
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Стаття 16.
1. Сеймик воєводства є органом, що приймає рішення і здій-

снює контроль у воєводстві.
2. Строк повноважень сеймику воєводства становить чотири 

роки, рахуючи з дня виборів.
3. До складу сеймику воєводства входять депутати, обрані 

на прямих виборах, кількістю 30 депутатів у воєводствах, що 
нараховують до 2 млн жителів, а також по 3 депутати на кожних 
наступних 500 тис. жителів.

4. Правила і порядок проведення виборів до сеймику воє-
водства визначається окремим законом.

Стаття 17.
Питання дострокового відкликання сеймику воєводства 

вирішується лише шляхом воєводського референдуму.

Стаття 18.
До виключної компетенції сеймику воєводства належить:
1) прийняття локальних правових актів, зокрема:

а) статуту воєводства;
b) правил управління воєводським майном;
c) правил і порядку користування воєводськими 

об’єктами та установами громадського призначення;
2) приймання стратегії розвитку воєводства та багаторіч-

них воєводських програм;
3) прийняття плану збільшення угідь;
4) прийняття законів з питань порядку роботи над проек-

том бюджету;
5) прийняття закону з питання деталізації виконання 

бюджету воєводства, із застереженням, що деталізація 
не може бути меншою, аніж визначено окремими нор-
мами;

6) прийняття бюджету воєводства;
7) визначення принципів призначення дотацій з бюджету 

воєводства;
8) (1) (виключено).
9) розгляд звітів про виконання бюджету воєводства, 

фінансових звітів воєводства, а також звітів виконання 
багаторічних програм воєводства;
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10) прийняття рішень з питань затвердження чи незатверд-
ження звіту правління воєводства про виконання 
бюджету воєводства;

11) прийняття в межах компетенції, визначеної законами, 
норм, що стосуються місцевих податків і зборів;

12) прийняття рішень з питань довірення завдань адміні-
страції воєводства іншим адміністративно-територіаль-
ним одиницям;

13) прийняття «Пріоритетів міжнародного співробітництва 
воєводства»;

14) прийняття рішень з питань участі у міжнародних регіо-
нальних зустрічах та інших формах регіо нальної спів-
праці;

15) обрання та відкликання правління воєводства;
16) розгляд звітів роботи правління воєводства, зокрема, 

про фінансову діяльність і реалізацію програм, зазна-
чених у пункті 2;

17) створення та відкликання, за поданням маршалка 
(голови адміністрації) воєводства, скарбника  воєводства, 
який є головним бухгалтером бюджету воєводства;

18) прийняття рішень з питань створення товариств, фон-
дів, асоціацій, а також їх ліквідації та вступу до них або 
виходу з них;

19) прийняття рішень з питань власності воєводства, які 
стосуються:
а) правил набування, відчуження, обтяження неру-

хомості, а також їх роздержавлення або оренди на 
строк понад три роки, якщо інше не передбачено 
окремими положеннями; до часу визначення пра-
вил правління може здійснювати таку діяльність 
лише за згодою сеймику воєводства;

b) випуск облігацій, а також визначення правил їх 
продажу, купівлі і викупу;

с) отримання довгострокових позик та кредитів;
d) встановлення максимального розміру позик і корот-

кострокових кредитів, які отримує правління воє-
водства, а також максимального розміру позик і 
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застав, які надає правління воєводства протягом 
бюджетного року;

е) створення торгівельних спілок та вступ до них, а 
також принципів сплати членських внесків, купівлі, 
продажу та володіння акціями;

20) прийняття рішень з інших питань, які закони та статут 
воєводства відносять до компетенції сеймику воєвод-
ства;

21) затвердження норм, що стосуються внутрішньої органі-
зації та порядку діяльності органів адміністрації воєвод-
ства.

Стаття 19.
1. Рішення сеймику воєводства приймаються звичайною 

більшістю голосів у присутності не менше половини затвердже-
ного складу сеймику шляхом відкритого або відкритого поімен-
ного голосування, якщо інше не передбачено законом.

2. У випадку рівної кількості голосів вирішальний голос 
належить голові сеймику воєводства. 

3. Неприйняття рішення про затвердження звіту рівно-
сильне прийняттю рішення про його незатвердження.

Стаття 20.
1. Депутати сеймику воєводства обирають зі свого складу 

голову сеймику абсолютною більшістю голосів, шляхом таєм-
ного голосування.

2. Депутати сеймику воєводства обирають зі свого складу 
заступників голів сеймику, але не більше трьох, абсолютною 
більшістю голосів у присутності не менше половини затвердже-
ного складу сеймику шляхом таємного голосування.

3. Голова сеймику воєводства організує роботу сеймику та 
головує на його засіданнях. Голова сеймику воєводства може 
доручити виконання згаданих функцій одному зі своїх заступ-
ників.

4. Голова і його заступники не можуть входити до складу 
правління воєводства.
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Стаття 21.
1. Сеймик воєводства проводить свою роботу сесійно, сесії 

скликаються за ініціативою голови принаймні раз на квартал.
2. Голова сеймику зобов’язаний скликати сесію протягом 

семи днів з дня подання пропозиції правлінням або депута-
тами, кількість яких становить не менш як 1/4 складу сеймику. 
У випадку відкликання або припинення мандата голови сей-
мику, сесії скликає заступник голови сеймику воєводства.

3. Першу сесію новообраного сеймику воєводства скликає 
голова попереднього скликання протягом 14 днів після оголо-
шення остаточних результатів виборів до сеймиків воєводств на 
території цілої держави.

4. У випадку дострокових виборів першу сесію скли-
кає особа, визначена Прем’єр-міністром для виконання 
функцій органів одиниці територіального самоврядування. 
Застосовуються відповідні правила частини 3.

Стаття 22.
1. Депутат перед прийняттям мандата складає присягу: 

«Урочисто присягаю ретельно і сумлінно виконувати обов’язки 
перед Польським Народом, дбати про суверенітет та інте реси 
польської держави, робити все для добра Вітчизни, самовряд-
ної громади воєводства та добра громадян, дотримуватися 
Конституції та інших законів Республіки Польща». Наприкінці 
присяги можна додати речення: «Нехай допомагає мені Бог».

2. (виключено).
3. Депутат, який був відсутній на першій сесії сеймику, а 

також депутат, який отримав мандат під час строку повнова-
жень сеймику, складає присягу на першій відвідуваній ним сесії.

Стаття 23.
1. Депутат не володіє імперативним мандатом. Депутат воє-

водства у своїй діяльності зобов’язаний керуватися інте ресами 
держави та громади воєводства.

2. Під час здійснення повноважень на депутата поширюється 
правовий захист, передбачений для державних службовців.

3. Депутат зобов’язаний брати участь в роботі органів адмі-
ністрації воєводства, а також воєводських адміністративних 
одиниць, до яких він був обраний або призначений.
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4. (2) Діяльність в сеймику воєводства не можна поєднувати з:
1) діяльністю депутата повіту чи ґміни;
2) функцією воєводи чи заступника воєводи;
3) роботою на урядових посадах.

Стаття 24.
1. Депутат не може вступати в цивільно-правові відносини 

в майнових справах з воєводством або воєводськими адміні-
стративними одиницями, за винятком правових відносин, які 
виникають при користуванні загальнодоступними послугами 
на загальних підставах, а також відносини оренди приміщень 
для власних житлових цілей або власної господарської діяль-
ності, або володіння, а також інших правових форм користу-
вання нерухомістю, якщо оренда, володіння або використання 
здійснюються на загальновстановлених умовах для даного типу 
правових відносин.

2. Депутат не може брати участь у голосуванні щодо питань, 
про які йшлося в частині 1, якщо це стосується його особистих 
інте ресів.

3. Депутатам видається оплата, а також повернення тран-
спортних витрат, пов’язаних зі службовими поїздками.

4. (виключено).
5. Міністр з питань громадської адміністрації шляхом роз-

порядження встановлює максимальний розмір оплати, зазна-
ченої у частині 3.

Стаття 25.
1. Депутат не може перебувати в трудових відносинах з 

адміністрацією маршалка в тому воєводстві, в якому його було 
обрано. Ця норма не стосується депутатів, обраних до прав-
ління воєводства, з якими трудові відносини виникли на основі 
обрання.

2. Норма частини 1 стосується також посади керівника воє-
водської адміністративної одиниці, незалежно від виду дого-
вору чи інших актів, на основі яких виникли з депутатом тру-
дові відносини.

3. Виникнення з депутатом трудових відносин, зазначених в 
частинах 1 і 2, є рівнозначним відмові від мандата.
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Стаття 26.
1. Депутат, який перед тим, як отримати мандат, перебував у 

трудових відносинах з адміністрацією маршалка або був керів-
ником воєводської адміністративної одиниці у цьому ж воєвод-
стві, в якому отримав мандат, зобов’язаний подати заяву про 
надання відпустки за власний рахунок впродовж семи днів з 
дня оголошення результатів виборів відповідним виборчим 
органом, перед складанням присяги, про яку йшлося в частині 1  
статті 22.

2. Депутат, про якого йшлося в частині 1, отримує відпустку 
за свій рахунок на час виконання депутатських повноважень, а 
також на три місяці після припинення мандата.

3. Депутат отримує відпустку за власний рахунок незалежно 
від характеру і тривалості трудових відносин. Якщо особа пере-
буває в строкових трудових відносинах і такі відносини припи-
нилися б раніше часу закінчення депутатських повноважень, 
такі відносини продовжуються до трьох місяців після закін-
чення цієї відпустки.

4. У випадку, якщо депутат стає керівником воєводської 
адміністративної одиниці, створеної або прийнятої воєвод-
ством під час строку повноважень сеймику, строк, про який 
йшлося в частині 1, становить шість місяців з дня прийняття 
або створення цієї одиниці.

5. Неподання депутатом заяви, про яку йшлося в частині 1, 
рівносильне відмові від мандата.

6. Після припинення мандату в порядку частини 2, адмі-
ністрація маршалка або воєводська адміністративна одиниця 
поновлює депутата на тому самому або рівнозначному робо-
чому місці з винагородою, яка відповідає винагороді, яку депу-
тат отримував би, якби не пішов у відпустку за власний раху-
нок. Депутат зобов’язаний повідомити про свою готовність 
приступити до роботи протягом семи днів з дня припинення 
мандата.

Стаття 27.
1. Працедавець зобов’язаний звільнити депутата від вико-

нання професійних обов’язків з метою надання йому можли-
вості брати участь в роботі сеймику воєводства і його комісій, а 
також правління воєводства.
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2. Припинення трудових відносин з депутатом вимагає попе-
редньої згоди сеймику, членом якого є депутат. Сеймик воєвод-
ства відмовляє у цьому, якщо припиненням таких відносин є 
обставини, пов’язані з виконанням цим депутатом депутат-
ських обов’язків.

Стаття 27а.
1. Депутати не можуть виконувати додаткову роботу чи 

отримувати подарунки, які можуть підірвати довір’я виборців 
щодо виконуваного мандату згідно з частиною 1 статті 22.

2. Депутати не можуть використовувати свій мандат у 
зв’язку з виконанням взятої на себе додаткової роботи, в тому 
числі господарської діяльності, яка здійснюється за власний 
рахунок чи спільно з іншими особами.

Стаття 27b.
1. Депутати не можуть здійснювати господарську діяльність 

за власний рахунок чи спільно з іншими особами з викорис-
танням майна воєводства, а також управляти такою діяльністю 
чи бути представником або уповноваженим у здійсненні такої 
діяльності.

2. Якщо депутат до отримання мандату вів господарську 
діяльність, відповідно до частини 1, він зобов’язаний припи-
нити цю діяльність упродовж 3 місяців від дня складення при-
сяги. У разі, якщо депутат відмовиться виконати обов’язок, 
зазначений у першому реченні, він втрачає мандат на вико-
нання статті 190 Закону від 16 липня 1998 р. про положення 
про вибори до ґмін, рад повіту і воєводських сеймиків.

3. Депутати і їх чоловіки/дружини та чоловіки/дружини 
членів правління воєводства, скарбників воєводства, керівни-
ків воєводських організаційних самоврядних одиниць, а також 
осіб, які управляють і членів органів, що управляють юридич-
ними особами воєводства не можуть бути членами органів 
управління, контрольних і ревізійних органів, торговими пові-
реними торгових спілок з часткою юридичних осіб воєводства 
чи суб’єктів підприємницької діяльності, в яких беруть участь 
такі особи. Обрання чи призначення цих осіб для виконання 
цих функцій є недійсним у силу закону.

4. Якщо обрання чи призначення, відповідно до частини 3, 
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мало місце до отримання мандату або з днем обрання членом 
правління воєводства чи призначення на посаду скарбника воє-
водства, керівника організаційної самоврядної одиниці воєвод-
ства, а також особи, яка управляє і члена органу, що управляє 
юридичною особою воєводства, особи, зазначені в частині 3,  
зобов’язані відмовитися від виконання таких функцій чи 
зайняття такої посади упродовж 3 місяців від дня складення 
присяги або від дня вибору чи призначення. У разі, коли особа 
не відмовиться від посади чи функції, відповідно до частини 3, 
вона втрачає права, зазначені у першому реченні.

5. Депутати не можуть володіти більш як 10% часток або 
акцій у торгових спілках з часткою юридичних осіб воєводства 
чи суб’єктів підприємницької діяльності, в яких беруть участь 
такі особи. Частки чи акції, які перевищують вказаний пакет, 
повинні бути продані депутатом до початку першої сесії сей-
мику воєводства, а в разі їх непродажу, такі депутати на період 
здійснення депутатських повноважень і протягом двох років 
після складення депутатських повноважень не беруть участі в 
реалізації прав, які випливають з цього пакету (право голосу, 
право на дивіденди, право на поділ майна, право на стягнення).

Стаття 27с.
1. Депутат, член правління воєводства, скарбник воєводства, 

керівник організаційної одиниці воєводства, особа, яка управ-
ляє і член органу, що управляє юридичною особою воєводства, 
а також особа, яка видає від імені маршалка воєводства адмі-
ністративні рішення, зобов’язані скласти декларацію про своє 
майно (далі – декларація). До декларації вносяться дані про їх 
особисте майно та спільне майно подружжя. Декларація міс-
тить інформацію про:

1) грошові кошти, нерухомість, частки та акції в торго-
вих спілках, а також про набуття від Фонду держав-
ного майна, іншої юридичної особи державної власності, 
одиниць місцевого самоврядування, їх спілок або від 
комунальної юридичної особи майна, яке підлягало від-
чуженню на торгах, а також дані про здійснення підпри-
ємницької діяльності та пов’язане з цим зайняття посад 
в торгових спілках;

2) доходи від трудової або іншої діяльності чи занять із 
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зазначенням сум, отриманих від кожної форми діяль-
ності;

3) рухоме майно вартістю понад 10 тис. злотих;
4) фінансові зобов’язання вартістю понад 10 тис. злотих, у 

тому числі кредити і позики та умови, на яких вони були 
надані.

2. Особа, яка складає декларацію, зазначає в ній осіб, яким 
належать окремі частини майна, розмір доходу і зобов’язань, 
які стосуються окремого майна і майна, яке є спільним майном 
подружжя.

3. Декларацію разом із копією даних про розмір доходу 
впродовж податкового року (т. зв. ПІТ) за попередній рік і його 
змінами подають у двох примірниках:

1) депутат – голові сеймику воєводства;
2) маршалок воєводства, член правління воєводства, скарб-

ник воєводства, керівник організаційної самоврядної 
одиниці воєводства, особа, яка управляє і член органу, що 
управляє юридичною особою воєводства, а також особа, 
яка від імені маршалка воєводства видає адміністративні 
рішення, – маршалкові воєводства.

4. Депутат подає свою першу декларацію упродовж 30 днів 
з моменту складення присяги. До першої декларації депутат 
зобов’язаний додати інформацію про спосіб і строк припинення 
здійснення підприємницької діяльності з використанням майна 
воєводства, в якому отримав мандат, якщо він здійснював таку 
діяльність до виборів. Наступні декларації подаються депута-
том щорічно до 30 квітня, із даними станом на 31 грудня попе-
реднього року, а також за два місяці до закінчення мандату ради 
чергового скликання.

5. Член правління воєводства, скарбник воєводства, керів-
ник організаційної самоврядної одиниці воєводства, особа, 
яка управляє і член органу, що управляє юридичною особою 
воєводства, а також особа, яка від імені маршалка воєводства 
видає адміністративні рішення, подають свою першу деклара-
цію упродовж 30 днів з дня виборів чи призначення на посаду 
або з дня працевлаштування. До першої декларації член прав-
ління воєводства, скарбник воєводства, керівник організацій-
ної самоврядної одиниці воєводства, особа, яка управляє і член 
органу, що управляє юридичною особою воєводства, а також 
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особа, яка від імені маршалка воєводства видає адміністративні 
рішення, зобов’язані додати інформацію про спосіб і строк при-
пинення здійснення підприємницької діяльності, якщо вони 
здійснювали таку діяльність до виборів, призначення або пра-
цевлаштування. Наступні декларації подаються ними щорічно 
до 30 квітня, із даними станом на 31 грудня попереднього року, 
а також у день відкликання з посади або скасування трудової 
угоди.

6. Аналіз наведених у декларації даних здійснюють особи, 
яким подано декларацію. Особи, яким подано декларацію, пере-
дають один примірник казначейському управлінню за місцем 
проживання особи, яка подає декларацію. Декларація зберіга-
ється упродовж 6 років.

7. Аналіз наведених у декларації даних здійснює також каз-
начейське управління за місцем проживання особи, яка подає 
декларацію. Аналізуючи декларацію, казначейське управління 
враховує також дані про розмір доходу упродовж податкового 
року (т. зв. ПІТ) чоловіка/дружини особи, яка подає деклара-
цію.

8. Суб’єкт, що здійснює аналіз, відповідно до частин 6 і 7, 
має повноваження щодо порівняння змісту декларації, що ана-
лізується, з доданою до неї копією даних про розмір доходу 
упродовж податкового року (т. зв. ПІТ), зі змістом раніше пода-
них декларацій та з доданими до них копіями даних про розмір 
доходу упродовж податкового року (т. зв. ПІТ).

9. У разі виникнення підозри, що особа, яка склала деклара-
цію, подала в ній неправдиві дані або приховала правду, суб’єкт, 
що здійснює аналіз декларації, звертається до директора контр-
олю казначейського управління за місцем проживання особи, 
яка подала декларацію, з пропозицією здійснити контроль її 
декларації.

10. У разі відмови суб’єкту, який вніс пропозицію з цього 
питання, розпочати контроль декларації, йому надається право 
апеляції до генерального інспектора казначейського управ-
ління.

11. До розгляду справи щодо здійснення контролю декла-
рації застосовуються положення Закону від 28 вересня 1991 р. 
про казначейський контроль (Законодавчий вісник від 1999 р. 
№ 54, положення 572 і № 83, положення 931, від 2000 р. № 70, 
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положення 816, № 104, положення 1103 і № 116, положення 
1216, від 2001 р. № 14, положення 143, № 81, положення 877 
і № 110, положення 1189 та від 2002 р. № 41, положення 365, 
№ 74, положення 676, № 89, положення 804, № 141, положення 
1178 і № 153, положення 1271), які стосуються контролю декла-
рацій про майно осіб, що працюють або таких, які виконують 
службу в організаційних одиницях, підпорядкованих відповід-
ному міністрові з питань громадських фінансів.

12. Суб’єкт, який здійснює аналіз декларацій про майно, 
надає сеймику воєводства щорічно до 30 жовтня інформацію 
про:

1) осіб, які не склали декларацію або подали її після визна-
ченого строку;

2) виявлені порушення в аналізованих деклараціях з їх опи-
сом і зазначенням осіб, які склали неправильні деклара-
ції;

3) вжиті заходи з приводу встановлених порушень в аналі-
зованих деклараціях.

13. Прем’єр-міністр своїм розпорядженням встановлює 
форму декларації депутата, а також зразок декларації члена 
правління воєводства, скарбника воєводства, керівника органі-
заційної самоврядної одиниці воєводства, особи, яка управляє 
і члена органу, що управляє юридичною особою воєводства, а 
також особи, яка від імені маршалка воєводства видає адміні-
стративні рішення, враховуючи заборону, визначену щодо цих 
осіб у положеннях Закону від 21 серпня 1997 р. про обмеження 
здійснення підприємницької діяльності особами, які виконують 
державні функції (Законодавчий вісник № 106, положення 679, 
від 1998 р. № 113, положення 715 і № 162, положення 1126, від 
1999 р. № 49, положення 483, від 2000 р. № 26, положення 306 
та від 2002 р. № 113, положення 984 і № 214, положення 1806).

Стаття 27d.
1. Відомості про майно, які містяться в декларації, не ста-

новлять службової таємниці, за винятком інформації про місце 
проживання особи, яка склала декларацію, та місцезнахо-
дження нерухомості.

2. Воєвода і голова сеймику воєводства передають маршал-
кові воєводства копії декларацій, які були їм подані.



681

2.2. Досвід децентралізації у посткомуністичних державах – членах ЄС

3. Оприлюднена у декларації інформація про майно є 
доступною в Бюлетені публічної інформації, зазначеному в 
Законі від 6 вересня 2001 р. про доступ до публічної інформа-
ції (Законодавчий вісник № 112, положення 1198 та від 2002 р. 
№ 153, положення 1271).

Стаття 27е.
1. Депутат, член правління воєводства, скарбник воєводства, 

керівник організаційної самоврядної одиниці воєводства, особа, 
яка управляє і член органу, що управляє юридичною особою 
воєводства, а також особа, яка від імені маршалка воєводства 
видає адміністративні рішення, зобов’язані скласти деклара-
цію про підприємницьку діяльність чоловіка/дружини, бать-
ків, нащадків прямої лінії, братів і сестер, якщо ця діяльність 
відбувається на території воєводства, в якому особа зобов’язана 
скласти декларацію, виконує певну функцію або працевлашто-
вана. Вони також зобов’язані скласти декларації про цивільно-
правові угоди, укладені їх чоловіком/дружиною, батьками, 
нащадками прямої лінії, братами і сестрами, якщо ці угоди 
укладені з органами воєводства, організаційними самовряд-
ними одиницями воєводства або юридичними особами воєвод-
ства і не стосуються правовідносин, що ґрунтуються на загаль-
нодіючих принципах.

2. (21) Особа, зазначена в частині 1, чоловік/дружина, 
батьки, нащадки прямої лінії, брати і сестри якої під час вико-
нання певної функції або працевлаштування цієї особи працю-
вали на території цього воєводства в організаційній одиниці 
місцевого самоврядування, у спілці одиниць місцевого самовря-
дування або почали працювати чи заробляти на іншій підставі 
в торгових спілках, в яких щонайменше 50% часток чи акцій 
розпоряджаються одиниці місцевого самоврядування, вона 
зобов’язана у письмовій формі поінформувати про це особу, якій 
подає декларацію. Обов’язок щодо подання інформації поши-
рюється також на випадок зміни посади чоловіка/дружини,  
батьків, нащадків прямої лінії, братів і сестер, працевлаштова-
них у суб’єктах, зазначених у першому реченні.

3. Декларації, зазначені в частині 1, подаються упродовж 
30 днів з дня обрання, призначення або працевлаштування, а 
у випадку підприємницької діяльності або укладення угоди, 
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зазначених в частині 1, під час виконання певної функції або 
працевлаштування – упродовж 30 днів з моменту виникнення 
причини для її подання.

4. Подання декларації, зазначеної в частині 1, регулюється 
положеннями частини 3 статті 27с.

5. Декларації, зазначені в частині 1, а також інформація, 
зазначена в частині 2, регулюються положеннями частин 6 і 8 
статті 27с відповідно, але не надсилаються відповідному казна-
чейському управлінню і не підлягають аналізу казначейським 
управлінням.

6. Декларації, зазначені в частині 1, а також інформація, 
зазначена в частині 2, не становлять службової таємниці відпо-
відно до положень статті 27d, за винятком інформації про місце 
проживання осіб, яких вони стосуються.

Стаття 27f.
1. Неподання декларації у строк, встановлений частинами 4 

і 5 статті 27с, зазначеної у частині 1 статті 27е, або інформації, 
зазначеної у частині 2 статті 27е, у строк, визначений у частині 
3 статті 27е, особою:

1) депутата – призводить до втрати оплати до моменту 
подання декларації або інформації;

2) члена правління воєводства, скарбника воєводства, 
керівника організаційної самоврядної одиниці воєвод-
ства, особою, яка управляє і членом органу, що управляє 
юридичною особою воєводства, а також особою, яка від 
імені маршалка видає адміністративні рішення, – при-
зводить до втрати оплати за період з моменту, коли вони 
були зобов’язані подати декларацію або інформацію, до 
моменту подання зазначеної декларації або інформації.

2. Якщо член правління воєводства або скарбник воєводства 
своєчасно не подадуть декларації про стан майна, декларації, 
зазначені у частині 1 статті 27е, або інформацію, зазначену у 
частині 2 статті 27е, сеймик воєводства відкликає їх шляхом 
ухвали не пізніше, ніж через 30 днів з моменту закінчення 
строку для подання декларацій або інформації.

3. Якщо керівник організаційної самоврядної одиниці 
воєводства, особа, яка управляє і член органу, що управляє 
юридичною особою воєводства, а також особа, яка від імені 
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маршалка видає адміністративні рішення, не подадуть у вста-
новлений строк декларації про стан майна, декларації, зазна-
чені у частині 1 статті 27е, або інформацію, зазначену у частині 
2 статті 27е, відповідний орган відкликає їх або скасовує з ними 
трудову угоду не пізніше, ніж через 30 днів з моменту закін-
чення строку для подання декларацій або інформації.

4. Відкликання і скасування трудової угоди в порядку, вста-
новленому в частинах 2 і 3, рівнозначне скасуванню трудової 
угоди на підставі пункту 1 параграфу 1 статті 52 Трудового 
кодексу.

Стаття 27g.
Подання в декларації неправдивої інформації або прихову-

вання правди в декларації про стан майна, деклараціях, зазначе-
них у частині 1 статті 27е, або інформації, зазначеної у частині 
2 статті 27е, тягне за собою відповідальність на підставі пара-
графу 1 статті 233 Кримінального кодексу.

Стаття 27h.
1. Член правління воєводства, скарбник воєводства, керів-

ник організаційної самоврядної одиниці воєводства, особа, яка 
управляє і член органу, що управляє юридичною особою воє-
водства, а також особа, яка від імені маршалка видає адміні-
стративні рішення під час виконування функції або перебу-
вання у трудових відносинах, а також упродовж 3 років після 
закінчення виконування функції або припинення трудової 
угоди не можуть прийняти будь-якої винагороди майнового 
характеру, безоплатно або за оплатою вартістю нижчою за її 
дійсну вартість від суб’єкта або суб’єкта від нього залежного, 
якщо, беручи участь у схваленні рішення індивідуального його 
дотичного, вони мали безпосередній вплив на його зміст.

2. Суб’єктом залежним, у розумінні частини 1 є суб’єкт, в 
якому:

1) підприємець має безпосередньо або посередньо більшість 
голосів у його органах, а також на підставі домовленостей 
з іншими спільниками та акціонерами;

2) підприємець має повноваження призначати або відкли-
кати більшість членів органів залежного суб’єкта, що 
управляють;
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3) більшість членів правління підприємця є одночасно 
членами правління або особами, які виконують керівні 
функції в суб’єкті.

3. Заборона, зазначена в частині 1, не стосується придбання 
предмету або послуги, доступної в рамках громадської пропози-
ції, а також не стосується предметів традиційного користування 
з метою реклами і промоції та нагород у конкурсах художньої 
діяльності.

Стаття 28.
1. В сеймику воєводства можуть створюватися з його депу-

татів постійні і тимчасові комісії для виконання конкретних 
завдань.

2. Статут воєводства визначає предмет діяльності, сферу 
діяльності, правила, які стосуються складу, внутрішньої орга-
нізації і порядку організації роботи комісій, які створюються в 
сеймику.

Стаття 29.
Депутати можуть створювати депутатські клуби, що діють 

на основі визначених у статуті воєводства принципів.

Стаття 30.
1. Сеймик воєводства контролює діяльність правління воє-

водства, а також воєводських адміністративних одиниць. Для 
цього створюються ревізійні комісії.

2. До складу ревізійної комісії входять депутати, серед 
них – представники усіх клубів. Членство в ревізійній комісії 
не можна поєднувати з виконанням функцій маршалка воєвод-
ства, голови і заступника голови сеймику воєводства, а також 
діяльністю у правлінні воєводства.

3. Ревізійна комісія подає висновки щодо виконання 
бюджету і виступає з пропозицією у сеймику воєводства щодо 
затвердження чи незатвердження звіту правління воєводства. 
Регіо нальна рахункова палата повинна подати свої висновки 
щодо цієї пропозиції.

Стаття 31.
1. Правління воєводства є виконавчим органом воєводства.
2. До складу правління воєводства, яке налічує п’ять осіб, 
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входить маршалок воєводства як його голова, заступник мар-
шалка або 2 заступники маршалка і решта членів.

2а. Членом правління воєводства не може бути особа без 
польського громадянства.

3. Членство правління воєводства не можна поєднувати з 
членством в органі іншої одиниці місцевого самоврядування, а 
також з роботою в урядовій адміністрації та мандатом депутата 
парламенту або сенатора.

4. Рішення правління воєводства приймаються звичайною 
більшістю голосів у присутності не менше половини затвердже-
ного складу органу шляхом відкритого голосування, якщо інше 
не передбачено законом. 

5. У випадку рівної кількості голосів вирішальний голос має 
маршалок воєводства.

Стаття 32.
1. Депутати сеймику воєводства обирають зі свого складу 

маршалка воєводства абсолютною більшістю голосів.
2. Сеймик воєводства обирає, за поданням маршалка воєвод-

ства, решту членів правління воєводства, в тому числі не більше 
двох заступників голови, протягом трьох місяців з дня оголо-
шення результатів виборів відповідним виборчим органом.

3. Обрання заступників голови та решти членів правління 
воєводства здійснюється абсолютною більшістю голосів затвер-
дженого складу сеймику воєводства.

4. Заступники голови і решта членів правління воєводства 
можуть обиратися не з членів сеймику.

5. До заступників голів і решти членів правління воєводства, 
які не є депутатами сеймику, застосовуються відповідні норми 
частин 1 і 2 статті 24.

Стаття 33.
1. Якщо сеймик воєводства не сформує правління воєвод-

ства протягом строку, вказаного в частині 2 статті 32, він під-
лягає розпуску.

2. Інформацію про розпуск сеймику воєводства з причини, 
вказаної в частині 1, воєвода подає до загального відома через 
засоби масової інформації та повідомляє у формі оголошення в 
офіційному видання воєводства.
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3. Після розпуску сеймику воєводства з причини, вказаної 
в частині 1, відбуваються дострокові вибори. Вибори органі-
зує Прем’єр-міністр протягом трьох місяців з дня розпуску сей-
мику воєводства.

4. Функції органів воєводства до моменту обрання прав-
ління воєводства новим сеймиком виконує відповідний тери-
торіальний воєвода.

5. Якщо сеймик воєводства, обраний у порядку, передбаче-
ному частиною 3, не сформує правління воєводства протягом 
строку, вказаного в частині 2 статті 32, він підлягає розпуску. 
Інформація про розпуск сеймику воєводства поширюється в 
порядку, зазначеному в частині 2.

6. У випадку, зазначеному в частині 5, чергові дострокові 
вибори не проводяться. До дня виборів до сеймику воєводства 
наступного скликання, а також правління воєводства завдання 
та повноваження сеймику воєводства і правління воєводства 
здійснює відповідний територіальний воєвода.

Стаття 34.
1. Рішення сеймику воєводства про незатвердження звіту 

правління рівнозначне поданню заяви про відкликання вико-
навчого органу воєводства, за винятком випадку, коли після 
закінчення бюджетного року правління воєводства було від-
кликане з іншої причини.

2. Сеймик воєводства розглядає питання про відкликання 
правління воєводства з причини, зазначеної в частині 1, на сесії, 
яка скликається не раніше, ніж через 14 днів після прийняття 
рішення про незатвердження звіту правління.

3. Сеймик воєводства, після ознайомлення з пропозицією 
ревізійної комісії та висновком регіо нальної рахункової палати 
щодо незатвердження звіту правління, може відкликати прав-
ління воєводства більшістю у 3/5 голосів від затвердженого 
складу сеймику.

4. (4) (виключено).

Стаття 35.
1. Сеймик воєводства може відкликати правління воє-

водства або окремих його членів, за винятком маршалка воє-
водства, з іншої причини, ніж незатвердження звіту, лише за 
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обґрунтованим письмовим поданням не менше, ніж 1/3 складу 
сеймику, за наявності висновку ревізійної комісії.

2. Сеймик воєводства розглядає подання, зазначене в час-
тині 1, на сесії, яка скликається не пізніше, ніж через 14 днів з 
дня його внесення.

3. Сеймик воєводства може відкликати правління воєвод-
ства або окремих його членів за обставин та в строки, зазначені 
в частинах 1 і 2, більшістю у 3/5 голосів затвердженого складу 
сеймику шляхом таємного голосування.

Стаття 36.
Сеймик воєводства може, за поданням маршалка воєводства, 

відкликати окремих членів правління воєводства абсолютною 
більшістю голосів шляхом таємного голосування. Це подання 
розглядається на сесії, яка скликається не пізніше, ніж через 14 
днів з дня його внесення.

Стаття 37.
1. Сеймик воєводства може відкликати маршалка воєводства 

з іншої причини, ніж незатвердження звіту, лише за письмо-
вим поданням не менше, ніж 1/3 голосів затвердженого складу 
сеймику, щодо якого надала свій висновок ревізійна комісія, і 
лише у випадку одночасного обрання маршалка воєводства. Це 
подання розглядається на сесії, яка скликається не раніше, ніж 
через 14 днів з дня його внесення.

2. Рішення сеймику воєводства приймається у випадку, 
зазначеному в частині 1, більшістю у 3/5 голосів затвердженого 
складу сеймику. 

3. Відкликання маршалка воєводства рівнозначне відкли-
канню усього складу правління воєводства.

Стаття 38.
Якщо подання про відкликання правління воєводства чи 

окремих його членів або маршалка воєводства не отримало 
належної кількості голосів, наступне подання про відкликання 
може бути подане в порядку, передбаченому в статтях 35, 37, 
не раніше, ніж через шість місяців після попереднього голосу-
вання.
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Стаття 39.
1. У випадку відкликання правління воєводства або окремих 

його членів, сеймик воєводства протягом місяця обирає новий 
склад правління воєводства або окремих його членів у порядку 
та за правилами, зазначеними в статті 32.

2. Відкликане правління воєводства або окремі його члени 
здійснюють свої функції до моменту обрання нового правління 
воєводства або окремих його членів. Сеймик воєводства може 
звільнити члена правління воєводства від цього обов’язку. 
Положення частини 1 статті 32 щодо розпуску сеймику воєвод-
ства не застосовуються.

Стаття 40.
1. У випадку подання членом правління воєводства заяви про 

звільнення, сеймик воєводства на найближчому засіданні при-
ймає рішення про прийняття заяви і відкликання його з посади.

2. Неприйняття рішення, зазначеного в частині 1, рівно-
значне його прийняттю в останній день місяця, в якому про-
водилося засідання сеймику воєводства, зазначене в частині 1.

Стаття 41.
1. Правління воєводства виконує завдання, які належать 

до компетенції адміністрації воєводства і не входять до сфери 
повноважень сеймику воєводства та воєводських адміністра-
тивних одиниць.

2. До завдань правління воєводства належить, зокрема:
1) виконання рішень сеймику воєводства;
2) розпорядження майном воєводства;
3) підготовка проекту бюджету та виконання бюджету воє-

водства;
4) підготовка проектів стратегії розвитку воєводства, воє-

водських програм та їх виконання;
5) організація співпраці зі структурами регіо нального само-

врядування в інших державах та міжнародними регіо-
нальними об’єднаннями;

6) керування, координація та контроль діяльності воєвод-
ських адміністративних одиниць, призначення та відкли-
кання їх керівників;
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7) прийняття організаційного регламенту адміністрації мар-
шалка.

3. Принципи та порядок діяльності правління воєводства 
викладені в статуті воєводства.

Стаття 42.
Після закінчення строку повноважень сеймику воєводства 

правління воєводства виконує свої функції до дня обрання 
нового правління воєводства.

Стаття 43.
1. Маршалок воєводства організовує роботу правління воє-

водства та адміністрації маршалка, керує поточними справами 
воєводства, а також представляє воєводство за його межами.

2. У невідкладних справах, які пов’язані з безпосередньою 
загрозою громадським інте ресам і загрожують безпосередньо 
здоров’ю і життю, а також у справах, що можуть призвести до 
значних матеріальних втрат, маршалок воєводства приймає 
необхідні рішення, які належать до компетенції правління воє-
водства. Рішення, прийняті таким шляхом, вимагають пред-
ставлення їх до затвердження на найближчому засіданні прав-
ління воєводства.

3. Маршалок воєводства є керівником адміністрації мар-
шалка, керівником працівників цієї адміністрації та керівни-
ком воєводських адміністративних одиниць.

Стаття 44.
1. Сеймик воєводства призначає та звільняє скарбника воє-

водства (головного бухгалтера бюджету воєводства) за подан-
ням маршалка воєводства абсолютною більшістю голосів у при-
сутності не менше половини затвердженого складу сеймику 
шляхом таємного голосування.

2. Скарбник воєводства володіє правом дорадчого голосу на 
засіданнях правління воєводства та сеймику воєводства.

Стаття 45.
1. Правління воєводства виконує завдання воєводства за 

допомогою адміністрації маршалка і воєводських адміністра-
тивних одиниць або юридичних осіб воєводства.
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2. Правовий статус працівників адміністрації воєводства 
визначається окремим законом.

Стаття 46.
1. Рішення в індивідуальних справах зі сфери громадської 

адміністрації приймає маршалок воєводства, якщо інше не 
передбачено законом.

2. Маршалок воєводства може уповноважити заступників 
голови правління воєводства, решту членів правління, праців-
ників адміністрації маршалка, а також керівників воєводських 
адміністративних одиниць приймати від його імені рішення, 
зазначені у частині 1.

3. Рішення, зазначені у частині 1, можуть бути оскаржені за 
поданням до адміністративної апеляційної колегії, а у справах, 
довірених на підставі домовленості з воєводою, – за поданням 
до відповідного міністра.

4. Прем’єр-міністр, шляхом розпорядження, видає інструк-
цію з діловодства для органів адміністрації воєводства, в якій 
викладено правила та порядок виконання канцелярських функ-
цій в адміністрації маршалка з метою дотримання єдиного спо-
собу створення, ведення і зберігання документів, а також запо-
бігання їх пошкодженню, знищенню чи втраті.

РОЗДІЛ 4
МАЙНО ВОЄВОДСТВА

Стаття 47.
1. Майном воєводства є власність та інші майнові права, 

набуті воєводством чи іншими юридичними особами воєвод-
ства.

2. Юридичними особами воєводства, крім самого воєвод-
ства, є самоврядні адміністративні одиниці, яким законодав-
ством надається такий статус, а також ті юридичні особи, які 
можуть бути створені на основі окремих законів лише воєвод-
ствами.

3. Воєводство у цивільно-правових відносинах є суб’єктом 
прав та обов’язків, що стосуються майна воєводства, яке не 
належить іншим юридичним особам воєводства.
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Стаття 48.
Набуття майна воєводства відбувається за правилами, вста-

новленими в Цивільному кодексі та інших законах, а також 
шляхом передачі майна з Фонду державного майна, а також 
майна з Фонду державного майна, що перебуває у володінні 
державних юридичних осіб, на принципах, зазначених у цьому 
Законі.

Стаття 49.
1. Передача воєводству майна з Фонду державного майна, а 

також майна з Фонду державного майна, що перебуває у воло-
дінні державних юридичних осіб, яке сприяє реалізації завдань 
воєводства, особливо тих, що зазначені в статті 14, здійсню-
ється на основі адміністративного рішення воєводи, із застере-
женнями, зазначеними у статті 50.

2. Апеляційним органом щодо рішення, зазначеного в час-
тині 1, є відповідний міністр з питань Фонду державного майна.

3. Набуття майна є безоплатним і здійснюється в день 
вступу в дію рішення про його передачу.

Стаття 50.
1. Передача воєводству майна з Фонду державного майна, 

а також майна з Фонду державного майна, що перебуває у 
володінні державних юридичних осіб, яке сприяє виконанню 
господарських завдань, що не входять до сфери громадського 
інте ресу, може відбуватися за поданням правління воєводства, 
якщо це майно повинно сприяти реалізації стратегії розвитку 
воєводства і програм воєводства, за винятком майна, призна-
ченого для задоволення претензій, пов’язаних з проведенням 
націоналізації, а також для реалізації програми загальної при-
ватизації.

2. Передача майна, вказаного в частині 1, здійснюється без-
оплатно у спосіб, призначений для передачі набутих прав, при-
чому передача власності та інших прав на річ здійснюється на 
основі остаточного рішення відповідного міністра з питань 
Фонду державного майна.

3. Відмова в передачі майна, зазначеного в частині 1, здій-
снюється шляхом остаточного рішення відповідного міністра з 
питань Фонду державного майна.
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Стаття 51.
1. Набуття переданого майна Фонду державного майна, а 

також майна Фонду державного майна, що перебуває у воло-
дінні державних юридичних осіб, здійснюється разом із засте-
реженнями, які повинні бути вказані в рішенні про передачу.

2. Висловлення застережень не порушує прав третіх осіб.
3. Положення частин 1 і 2 не застосовуються до зобов’язань 

Фонду державного майна, а також державних юридичних осіб, 
що виникають внаслідок діяльності органів та інститутів, які 
займаються передачею майна і які були створені до моменту 
його отримання воєводством.

Стаття 52.
Передача майна Фонду державного майна, а також майна 

Фонду державного майна, що перебуває у володінні державних 
юридичних осіб воєводства, звільняється від податків та зборів.

Стаття 53.
При розгляді справ щодо передачі майна шляхом прийняття 

рішення, застосовуються відповідні положення Кодексу про 
адміністративне провадження.

Стаття 54.
1. Остаточне рішення про передачу воєводству прав, які є 

або можуть бути записані в реєстраційній книзі, є підставою 
для занесення відповідного запису в книгу.

2. Судове провадження щодо занесення відповідного запису 
в книгу звільняється від судового мита.

Стаття 55.
Майнові права воєводства, які не належать іншим юридич-

ним особам воєводства, реалізує правління воєводства.

Стаття 56.
1. Керівники воєводських адміністративних одиниць, які 

не наділені правосуб’єктністю, діють одноособово на підставі 
повноважень, наданих правлінням воєводства.

2. Для передачі повноважень необхідною є згода у формі 
рішення правління воєводства.
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Стаття 57.
1. Волевиявлення від імені воєводства здійснює маршалок 

воєводства разом із членом правління воєводства, якщо інше 
не зазначено в статуті воєводства.

2. Сеймик воєводства може уповноважити маршалка само-
стійно приймати рішення, які не передбачені статутом воєвод-
ства.

3. Діяльність, з якої випливають фінансові зобов’язання, 
вимагає для її здійснення контрасигнації головного бухгалтера 
бюджету воєводства.

4. Головний бухгалтер бюджету воєводства, який відмовить 
у контрасигнації, здійснить її на письмове прохання маршалка 
воєводства, інформуючи одночасно про це сеймик воєводства, 
а також регіо нальну рахункову палату.

Стаття 58.
1. Воєводські юридичні особи самостійно приймають 

рішення в межах, визначених законами, щодо порядку реаліза-
ції їх майнових прав, причому безоплатне розпорядження май-
ном, а також збут:

1) нерухомості, яка служить для загального використання 
чи безпосереднього задоволення громадських потреб;

2) предметів, які мають особливу наукову, історичну, куль-
турну або природну цінність, – вимагає згоди у формі 
рішення правління воєводства.

2. Згоди правління воєводства вимагає також зміна призна-
чення складників майна, вказаного в частині 1, пунктах 1 і 2.

3. Рішення правління воєводства, про які йшлося в частинах 
1 і 2, підлягають нагляду відповідно до Розділу 7 цього Закону.

Стаття 59.
1. У випадку збуту воєводством або іншою юридичною осо-

бою воєводства предметів, які мають особливу наукову, істо-
ричну, культурну та природну цінність, Фонд державного 
майна має право першості у викупі, який здійснюється за пра-
вилами, встановленими у Цивільному кодексі.

2. Майно, набуте безоплатно з Фонду державного майна, 
підлягає у випадках, вказаних у частині 1, поверненню на його 
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користь, якщо уповноважений державний орган виступить з 
вимогою повернення.

Стаття 60.
Воєводство не несе відповідальності за зобов’язаннями 

інших юридичних осіб воєводства, якщо інше не передбачено 
спеціальним законом. Інші юридичні особи воєводства не 
несуть відповідальності за зобов’язаннями воєводства.

РОЗДІЛ 5
ФІНАНСИ ВОЄВОДСТВА

Стаття 61.
1. Бюджет воєводства є основою самостійної фінансової 

діяльності.
2. Бюджет воєводства є фінансовим планом, до якого входять:
1) планування доходів та видатків воєводства;
2) джерела фінансування бюджетного дефіциту;
3) призначення бюджетного профіциту;
4) витрати, пов’язані з багаторічними програмами, серед 

них, зокрема, інвестиційні програми, з відокремленням 
витрат на фінансування кожної з програм.

Стаття 62.
Фіксування в бюджеті воєводства витрат на конкретні цілі 

не є підставою для виникнення зобов’язань щодо третіх осіб.

Стаття 63.
1. Бюджет воєводства приймається як частина бюджетного 

рішення на календарний рік, далі – «бюджетний рік» .
2. Сеймик воєводства встановлює порядок роботи над про-

ектом бюджету, визначаючи, зокрема:
1) строки в роботі над проектом;
2) обов’язки воєводських адміністративних одиниць під час 

роботи над проектом бюджету воєводства;
3) необхідну деталізацію проекту;
4) інформаційні матеріали, які правління воєводства пови-

нно надати сеймику воєводства, представляючи проект 
бюджету.
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Стаття 64.
1. (5) Рішення про бюджет воєводства складається з самого 

бюджету, рішень, що стосуються питань, які на підставі Рішення 
від 26 листопада 1998 р. про публічні фінанси (Законодавчий 
вісник № 155, положення 1014) віднесено до компетенції сей-
мику воєводства, а також питань, визначених сеймиком воєвод-
ства в рішенні, зазначеному в частині 2 статті 63.

2. Бюджет може включати витрати на багаторічні інвести-
ційні програми, якщо:

1) для кожної з багаторічних програм сеймиком воєводства 
були окремо визначені:

а) назва програми, її мета і завдання, які будуть фінан-
суватися з бюджету воєводства;

b) організаційна одиниця, яка буде виконувати про-
граму або координувати її виконання;

с) строк виконання програми і загальна сума витрат на 
неї; 

d) розмір витрат на кожний рік реалізації програми;
2) наступні бюджети міститимуть витрати на вже діючі про-

грами в розмірі, необхідному для їх вчасного завершення;
3) зміна квот витрат на реалізацію програм може бути 

виключена внаслідок наявності окремих рішень сеймику 
воєводства, які змінюють порядок виконання цієї про-
грами або призупиняють її виконання.

Стаття 65.
1. Прийняття бюджету воєводства здійснюється до початку 

бюджетного року.
2. У випадку неприйняття бюджету протягом строку, вказа-

ного в частині 1, до моменту схвалення бюджету, проте не піз-
ніше 31 березня бюджетного року, основою фінансової діяль-
ності є проект бюджету, запропонований сеймику воєводства.

3. (6) (виключено).
4. У випадку, коли доходи та видатки держави визначаються 

Законом про попередній проект бюджету, сеймик воєводства 
може прийняти попередній проект бюджету воєводства на 
строк дії попереднього проекту бюджету держави.
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Стаття 66.
1. Створення та подання для прийняття проекту бюджету 

воєводства, а також ініціатива його змін належить до виключ-
ної компетенції правління воєводства.

2. Правління воєводства готує і подає сеймику воєводства не 
пізніше 15 листопада року, який передує бюджетному:

1) (7) проект бюджету воєводства, який враховує норми 
закону, про який йшлося в частині 1 статті 64, а також 
рішення сеймику воєводства, зазначені в статті 63 час-
тині 2 пункті 3;

2) проект бюджетних рішень, зазначених у частині 1 статті 64;
3) інформаційні матеріали, визначені сеймиком воєводства 

в рішенні про бюджет.
3. Без згоди правління воєводства сеймик воєводства не 

може вносити в проект бюджету зміни, що спричиняють збіль-
шення витрат і одночасне збільшення запланованого дефіциту 
бюджету воєводства, або зміни, які спричиняють збільшення 
передбачених доходів без одночасного встановлення нових 
джерел доходів.

Стаття 67.
1. Власні доходи становлять основне джерело фінансування 

завдань воєводства.
2. Власними доходами воєводства є:
1) частка в податках, що йдуть в доход держави, в розмірі, 

визначеному окремим законом;
2) доходи з майна воєводства;
3) спадки, записи і подарунки на користь воєводства;
4) доходи, які отримують бюджетні одиниці воєводства, а 

також внески інших воєводських адміністративних оди-
ниць;

5) відсотки за безстрокову передачу часток, про які йшлося 
в пункті 1;

6) інші власні доходи, які отримуються на основі окремих 
норм.

3. Передача за законом воєводству нових завдань вимагає 
надання необхідних фінансових коштів на їх реалізацію шля-
хом збільшення доходів, про які йшлося в частині 2, пунктах 1  
і 6.
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Стаття 68.
Доходами воєводства можуть бути:
1) вирівнювальна субвенція з бюджету держави;
2) цільові дотації з бюджету держави і державних цільових 

фондів на завдання, які виконуються воєводством;
3) цільові дотації з бюджету держави на завдання зі сфери 

діяльності урядової адміністрації, які виконуються воє-
водством на основі угод, укладених з органами урядової 
адміністрації;

4) цільові дотації з бюджету ґмін або повітів на завдання 
зі сфери діяльності цих адміністративних одиниць, які 
виконуються воєводством на основі угод, укладених з 
органами ґміни або повіту;

5) інші надходження, які отримуються на підставі окремих 
норм.

Стаття 69.
Сумарний розмір квоти вирівнювальної субвенції, а також 

принципи і критерії її розподілу визначаються окремим 
 законом.

Стаття 70.
1. За виконання бюджету воєводства відповідальність несе 

правління воєводства.
2. Правлінню воєводства належить виключне право:
1) брати зобов’язання, які спрямовані на покриття витрат у 

квотах, які вказані в рішенні про бюджет, у межах повно-
важень, наданих сеймиком воєводства;

2) випуску цінних паперів, у межах повноважень, наданих 
сеймиком воєводства;

3) здійснення бюджетних витрат;
4) подання пропозицій про зміни до бюджету воєводства;
5) володіння резервами бюджету воєводства;
6) блокування бюджетних коштів у випадках, передбачених 

законом.

Стаття 71.
1. Принципи отримання органами адміністрації воєвод-

ства кредитів та позик на покриття дефіциту, який виник під 
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час бюджетного року, або на фінансування витрат, які не були 
передбачені запланованими річними доходами, визначаються 
окремим законом.

2. Правила випуску облігацій воєводства визначаються 
окремим законом.

Стаття 72.
Управління фінансовими ресурсами, які знаходяться в роз-

порядженні адміністрації воєводства, є прозорим. Вимога щодо 
прозорості досягається за допомогою:

1) відкритості обговорення бюджету;
2) опублікування бюджету, а також звітів про його вико-

нання;
3) представлення повного списку квот цільових дотацій, які 

надаються з бюджету воєводства;
4) (8) (виключено).

Стаття 73.
(9) (виключено).

Стаття 74.
Розпорядження фінансовими коштами воєводства відокрем-

лене від його касового виконання.

РОЗДІЛ 6
ЗАКОРДОННА СПІВПРАЦЯ

Стаття 75.
Сеймик воєводства приймає «Пріоритети міжнародного 

співробітництва воєводства», які визначають:
1) головні цілі міжнародної співпраці;
2) географічні пріоритети майбутнього співробітництва;
3) плани щодо вступу до міжнародних регіо нальних об’єднань.

Стаття 76.
1. Співпраця воєводства з регіо нальними громадами інших 

держав здійснюється відповідно до внутрішнього права, 
зовнішньої політики держави і її міжнародних зобов’язань, у 
межах завдань і компетенції воєводства.
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2. Воєводство бере участь в діяльності міжнародних інсти-
туцій та регіо нальних об’єднань, а також представлене в них 
на принципах, визначених в угоді, підписаній загальнодержав-
ними організаціями, які об’єднують адміністративно-територі-
альні одиниці.

Стаття 77.
1. «Пріоритети міжнародного співробітництва воєводства», 

а також міжнародні ініціативи воєводства, зокрема детальні 
проекти угод про регіо нальну співпрацю, або проекти рішень 
про вступ до міжнародних регіо нальних об’єднань, можуть бути 
прийняті за згодою відповідного міністра закордонних справ, 
яка отримується за посередництвом воєводи. 

2. Рішення, зазначені в частині 1, приймаються абсолютною 
більшістю голосів затвердженого складу сеймику воєводства. 

3. Рішення, а також підписані угоди про регіо нальну співп-
рацю, зазначені в частині 1, надсилаються до відповідного міні-
стра закордонних справ, а також відповідного міністра з питань 
громадської адміністрації.

РОЗДІЛ 7
НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВОЄВОДСТВА

Стаття 78.
1. Нагляд за діяльністю воєводства здійснює Прем’єр-

міністр та воєвода, а з фінансових питань – регіо нальна рахун-
кова палата.

2. Наглядові органи можуть втручатися в діяльність воєвод-
ства лише у випадках, передбачених законами.

Стаття 79.
Нагляд за виконанням завдань воєводства здійснюється на 

основі критеріїв відповідності із законодавством.

Стаття 80.
Наглядові органи мають право вимагати інформацію та дані, 

що стосуються організації і функціонування воєводства, необ-
хідних для здійснення ними наглядових повноважень.



700

Р о з д і л  2.  Законодавчі акти країн Європи

Стаття 81.
Маршалок воєводства подає воєводі рішення сеймику воє-

водства, а також рішення правління воєводства, які підлягають 
нагляду, протягом семи днів з дня їх прийняття. За цей самий 
строк маршалок воєводства подає регіо нальній рахунковій 
палаті рішення, які підлягають її нагляду.

Стаття 82.
1. Рішення органу адміністрації воєводства, яке суперечить 

законам, є недійсним.
2. Недійсність рішення визначає наглядовий орган. Орган 

адміністрації, рішення якого було визнано недійсним, може 
протягом 30 днів оскаржити це в адміністративному суді. 
Норми про судовий контроль адміністративних рішень засто-
совуються відповідно.

3. Адміністративний суд призначає розгляд справи не піз-
ніше 30 днів з дня подання скарги до суду.

4. У випадку незначного порушення права контрольний 
орган не визнає рішення недійсним, обмежуючись зауважен-
ням, що рішення прийнято з порушенням закону.

Стаття 83.
1. Не визнається недійсним рішення адміністративного 

органу воєводства, якщо наглядовий орган не визнав його 
недійсним протягом 30 днів з дня його отримання.

2. Якщо не визнано рішення недійсним з причини, перед-
баченої частиною 1, проте воно значно порушує законодав-
ство,  – заявляється про його невідповідність законодавству. 
Норми Кодексу про адміністративне провадження щодо наслід-
ків такої заяви застосовуються відповідно.

Стаття 84.
1. У випадку порушення сеймиком воєводства Конституції 

або значного чи багаторазового порушення законів, Сейм, за 
поданням Прем’єр-міністра, може, шляхом прийняття рішення, 
розпустити сеймик воєводства. Розпуск сеймику воєводства є 
рівнозначним розпуску всіх органів адміністрації воєводства. 
До моменту обрання нових органів адміністрації функції цих 
органів виконує відповідний територіальний воєвода.
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2. Якщо порушення Конституції або значне порушення 
законів вчиняється правлінням воєводства, воєвода закли-
кає сеймик воєводства до вжиття необхідних заходів, а якщо 
цей заклик неефективний – виступає з поданням до Прем’єр-
міністра про розпуск правління воєводства. До моменту 
обрання нового правління воєводства його функції та функ-
ції маршалка воєводства виконує особа, призначена Прем’єр-
міністром за поданням воєводи.

Стаття 85.
1. У випадку, коли не передбачається швидке виправлення 

і продовжується неефективне виконання громадських завдань 
адміністративними органами воєводства, Прем’єр-міністр може 
припинити діяльність адміністративних органів воєводства і 
встановити комісарське правління на строк до двох років, проте 
не довше, ніж до моменту обрання правління воєводства сейми-
ком воєводства наступного скликання.

2. Встановлення комісарського правління може наступити 
після попереднього пред’явлення претензій органам воєводства 
та вимоги про негайне представлення програми виправлення 
ситуації у воєводстві.

3. Урядового комісара призначає Прем’єр-міністр за подан-
ням воєводи.

4. Урядовий комісар приймає виконання завдань та повно-
важень адміністративних органів воєводства.

Стаття 86.
1. Наглядові дії, зазначені в частині 2 статті 84 та в частині 1 

статті 85, можна оскаржити в адміністративному суді щодо невід-
повідності їх законам протягом 30 днів з моменту їх проведення.

2. Такі скарги має право подавати воєводство, підставою 
подання скарги є рішення сеймику воєводства.

3. При розгляді справ, про які йдеться в частині 1, засто-
совуються відповідні норми про оскарження в адміністратив-
ному суді рішень в індивідуальних справах зі сфери громад-
ської адміністрації.

4. Наглядові рішення стають остаточними після закінчення 
строку, передбаченого для подання скарг, або в день відкли-
кання скарги, або відхилення її судом.
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Стаття 86а.
1. Якщо відповідний орган воєводства, всупереч обов’язку, 

що випливає з положень частин 2 і 6 статті 190 та частини 1 
статті 194, зазначених у частині 7 статті 33, а також частинах 
2, 3 і 5 статті 5 Закону від 21 серпня 1997 р. про обмеження 
здійснення підприємницької діяльності особами, які вико-
нують державні функції у сфері, яка стосується припинення 
повноважень мандата депутата, заміщення мандата депутата, 
відкликання з посади або скасування трудової угоди з членом 
правління воєводства, скарбником воєводства, керівником 
організаційної самоврядної одиниці воєводства і особою, яка 
управляє або членом органу, що управляє юридичною особою 
воєводства, не приймає рішення, не відкликає з посади або не 
скасовує трудової угоди, воєвода закликає орган воєводства 
прийняти відповідний акт упродовж 30 днів.

Стаття 87.
Судовий розгляд, зазначений у статтях 82 та 86, звільня-

ється від судового мита.

Стаття 88.
Норми цього Розділу не застосовуються до індивідуальних 

рішень у справах громадської адміністрації, які приймаються 
адміністративними органами воєводства. У таких випадках 
контроль за ними визначається окремими нормами.

Стаття 88а.
На справи, зазначені в цьому Розділі, не поширюються пара-

графи 3 і 4 статті 52 Закону від 30 серпня 2002 р. про прова-
дження в адміністративних судах (Законодавчий вісник № 153, 
положення 1270).

РОЗДІЛ 8
МІСЦЕВІ ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ 

АДМІНІСТРАЦІЄЮ ВОЄВОДСТВА

Стаття 89.
1. На підставі цього Закону, а також на підставі повно-

важень, передбачених іншими законами, сеймик воєводства 
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приймає місцеві правові акти, які є обов’язковими на території 
воєводства або його частині. 

2. Маршалок воєводства підписує місцеві правові акти, при-
йняті сеймиком воєводства, негайно після їх прийняття і направ-
ляє їх для опублікування в офіційному виданні  воєводства.

3. Опублікуванню в офіційному виданні  воєводства підля-
гає також бюджет воєводства, а також звіти про його виконання.

4. Місцеві правові акти вступають у силу з моменту їх оголо-
шення, якщо окремі норми або правові акти не встановлюють 
конкретних пізніших строків.

5. Правила та порядок випуску офіційного видання воєвод-
ства встановлюються окремим законом.

Стаття 90.
1. Особа, права та законні інте реси якої були порушені нор-

мою місцевого правового акта, може – після безрезультатного 
звернення до адміністративного органу, який видав норму, – 
оскаржити норму в адміністративному суді.

2. Позовна давність місцевого правового акта становить 1 
рік з дня його прийняття.

3. Положення частини 1 не застосовується, якщо цю справу 
вже розглядав адміністративний суд і відхилив скаргу.

4. У справі про відшкодування збитків застосовуються поло-
ження про строки вирішення справ в адміністративному процесі.

Стаття 91.
1. Положення статті 90 застосовуються відповідно, коли 

адміністративний орган воєводства не виконує своїх функцій 
або своїми рішеннями порушує права третіх осіб. 

2. У випадках, про які йдеться в частині 1, адміністративний 
суд може наказати наглядовому органу вжити необхідних захо-
дів щодо адміністративного органу.

РОЗДІЛ 9
ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 92.
Закон набирає чинності в строк і в порядку, які встановлю-

ються окремим законом.
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які мають статус кандидатів на членство в ЄС

А Л Б А Н І Я

ЗАКОН ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

(№ 8652 від 31.07.2000 року)
(витяги)

Law on Organization and Functioning of Local Governments 
(No. 8652, dated 31.07.2000)

На підставі статей 13, 81, 83(1) і 108-114 Конституції 
Республіки Албанія та за пропозицією Ради Міністрів, Народні 
збори Албанії вирішили:

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 
Призначення Закону

Цей Закон регулює питання організації та функціонування 
організаційних одиниць місцевого врядування у Республіці 
Албанія, а також визначає функції, повноваження, права та 
обов’язки їх та їхніх органів.

Стаття 2 
Визначення

До виразів, що вживаються у цьому Законі, мають застосо-
вуватися такі визначення:

1. «Функція» – це сфера відповідальності певної ланки 
управління.
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2. «Делеговані функції» – це функції центрального уряду 
або інших установ центрального уряду, які згідно із законом 
або угодою між центральним урядом і організаційною одини-
цею місцевого врядування передаються для виконання органу 
місцевого врядування у спосіб і в обсязі, визначеному цен-
тральним урядом або іншими установами центрального уряду.

3. «Спільні функції» – це функції, за виконання яких орга-
нізаційна одиниця місцевого врядування несе свою частку від-
повідальності, яка відокремлена від відповідальності централь-
ного уряду. Ці функції передбачають надання пропорційних 
повноважень, які реалізуються незалежно.

4. «Виключні функції» – це функції, надані законом орга-
нізаційній одиниці місцевого врядування, за виконання яких 
вона несе відповідальність і для виконання яких вона має 
повноваження приймати рішення і використовувати кошти у 
рамках норм і відповідно до критеріїв і стандартів, загально-
визнаних законом. Органи місцевого врядування мають повні 
повноваження щодо управління, обслуговування, інвестицій і 
регуляторної політики для виконання цих функцій.

5. «Повноваження (Компетенція)» – це повноваження, що 
надаються законом певній особі з метою виконання її функцій.

6. «Власні повноваження» – це виключні повноваження, що 
надаються законом органам місцевого врядування з метою вико-
наннях їхніх функцій.

7. «Адміністративні повноваження» – це повноваження 
управляти структурою та кадрами (створення, вдосконалення 
та об’єднання структурних підрозділів, а також призначення, 
звільнення, переведення, навчання, встановлення розмірів 
зарплати і компенсації працівникам) згідно з чинним законо-
давством.

8. «Делеговані повноваження» – це повноваження централь-
ного уряду, які згідно із законом або угодою передаються органі-
заційній одиниці місцевого врядування.

9. «Повноваження щодо інвестицій» – це повноваження 
щодо планування, розподілу та здійснення інвестицій.

10. «Повноваження щодо регуляторної політики» – це 
повноваження приймати інструкції та правила (видача ліцен-
зій, години роботи місцевих органів, штрафи і загалом усе, що 
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стосується визначення прав та обов’язків) згідно з чинними 
стандартами і законодавством.

11. «Повноваження щодо обслуговування» – це повнова-
ження щодо планування та здійснення обслуговування об’єктів 
та виконання допоміжних послуг.

12. «Центральний уряд» – це Рада Міністрів, міністерства та 
інші центральні державні органи.

13. «Реорганізація» – це зміна адміністративно-територіаль-
ного устрою.

14. «Орган зі спільними повноваженнями» – це комітет, 
суб’єкт діяльності, установа, підприємство, рада чи інший 
орган, створений двома або більшою кількістю організаційних 
одиниць місцевого врядування або двома, або більшою кіль-
кістю організаційних одиниць місцевого врядування і цен-
трального уряду з метою виконання спільних повноважень чи 
функцій або спільних обов’язків.

15. «Субсидіарність» означає, що за наявності можливості 
функції повинні виконуватися на рівні управління, що є най-
більш наближеним до громадян.

Стаття 3 
Завдання органів місцевого врядування

Завданням органу місцевого врядування Республіки 
Албанія є забезпечення управління на рівні, що є найбільш 
набли женим до мешканців, шляхом:

а. визнання існування в Албанії людей з різною націо-
нальною належністю і цінностями;

b. поваги та реалізації основоположних прав громадян, 
закріплених у Конституції та інших законах;

c. надання громадам можливості вибору між різними 
видами громадських установ і послуг;

ç. ефективного виконання функцій, повноважень та 
обов’язків різних установ органу місцевого врядування;

d. надання належних послуг;
dh. заохочення участі місцевих жителів у роботі органу міс-

цевого врядування.
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Стаття 4 
Основоположні принципи функціонування  

організаційних одиниць місцевого врядування
1. Органи місцевого врядування реалізують свої повнова-

ження на засадах місцевої автономії.
2. Відносини між ланками органів місцевого врядування і 

центральним урядом та між самими організаційними одиницями 
місцевого врядування ґрунтуються на принципі субсидіарності 
та співробітництва з метою вирішення спільних проблем.

3. У своїй діяльності органи місцевого врядування керу-
ються Конституцією та законами, прийнятими згідно з нею.

4. Органи місцевого врядування є юридичними особами.
5. Будь-яка громада, муніципалітет і область є керівним 

суб’єктом зі своїми власними традиціями.

РОЗДІЛ ІІ 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОДИНИЦІ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

Стаття 5 
Призначення громад, муніципалітетів,  

областей та підрозділів
1. Громади та муніципалітети складають основну ланку міс-

цевого врядування.
2. Громадою є адміністративно-територіальна одиниця, яка 

складається з жителів сільської місцевості, а у певних випад-
ках і міської території. Територія, назва і столиця кожної гро-
мади визначені законом. Підрозділами громад є села, а у пев-
них випадках і міста. Підрозділи громади визначаються радою 
громади.

3. Муніципалітетом є адміністративно-територіальна оди-
ниця, яка складається з жителів міської території, а у певних 
випадках і сільської місцевості. Територія і назва кожного муні-
ципалітету визначені законом. Підрозділами муніципалітету на 
території міста є райони. Район має складатися з щонайменше 
15 000 жителів. Якщо до юрисдикції муніципалітету входять 
сільські місцевості, їхніми підрозділами є села. Село має скла-
датися з щонайменше 200 жителів. Містом є населений центр, 
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який повинен розвиватися відповідно до затверджених планів 
забудови. Статус міста визначається законом.

4. Області складають другу ланку місцевого врядування.
5. Областю є адміністративно-територіальна одиниця, що 

складається з кількох громад та муніципалітетів, які мають гео-
графічні, культурні, економічні та соціальні зв’язки і спільні 
інте реси. Межі області повинні відповідати межам громад і 
муніципалітетів, що належать до її юрисдикції. Територія, назва 
і столиця кожної області визначаються законом.

6. Підрозділами областей є округи. Межі округів, їхні назви 
і столиці мають визначатися законом.

7. Розділ VIII цього Закону стосується питань організації 
підрозділів громад, муніципалітетів і областей.

Стаття 6 
Органи організаційних одиниць  

місцевого врядування
1. Керівництво кожної громади, муніципалітету та області 

має складатися з представницького і виконавчого органів.
2. Представницькими органами громад і муніципалітетів 

мають бути відповідно рада громади і рада муніципалітету. 
Головою виконавчого органу має бути голова громади – для 
громад і мер – для муніципалітетів.

3. Представницьким органом області має бути обласна рада. 
Виконавчими повноваженнями в області наділені голова і коле-
гія обласної ради.

4. Представницькі та виконавчі органи громад і муніципа-
літетів мають обиратися на загальних та прямих виборах шля-
хом таємного голосування відповідно до Виборчого кодексу 
Республіки Албанія.

5. Члени обласних рад мають обиратися з членів рад муні-
ципалітетів і громад, що входять до складу відповідної області. 
Спосіб їх обрання має відповідати Конституції і положенням 
Розділу IX цього Закону.

6. Голова і колегія обласної ради мають обиратися членами 
обласної ради у спосіб, визначений у Розділі IX цього Закону.
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РОЗДІЛ ІІІ 
ПРАВА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

Стаття 7 
Здійснення повноважень  

в інте ресах місцевої громади
1. Кожний орган місцевого врядування повинен мати повну 

свободу стосовно здійснення діяльності в інте ресах місцевої 
громади щодо будь-якого питання, не забороненого законом 
або не віднесеного до виключної компетенції іншого органу 
управління.

2. Організаційні одиниці місцевого врядування можуть здій-
снювати свої повноваження шляхом видання указів, декретів і 
розпоряджень.

Стаття 8 
Права органів місцевого врядування

1. Кожна громада, муніципалітет і область повинні мати такі 
права:

І. Право на управління
а. можуть вживати необхідних заходів для виконання своїх 

функцій і здійснення своїх повноважень;
b. ґрунтуючись на Конституції, законах і нормативних 

актах, з метою виконання своїх функцій і здійснення повнова-
жень вони можуть видавати вказівки, розпорядження і декрети, 
обов’язкові для виконання всіма організаційними одиницями, 
що входять до їхньої юрисдикції;

c. органи місцевого врядування можуть згідно з чинним 
законодавством створювати адміністративні структури з метою 
виконання їхніх функцій і здійснення повноважень;

ç. вони можуть створювати економічні підрозділи та інші 
інституції в межах своїх повноважень;

d. кожний орган місцевого врядування може створювати 
комітети, ради, комісії, яких він потребує для виконання спе-
цифічних функцій;

dh. кожний орган місцевого врядування може у спосіб, 
визначений у цьому законі, і в межах своєї юрисдикції ство-
рювати будь-які адміністративно-територіальні підрозділи для 
виконання його управлінських функцій.
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ІІ. Права власності
а. органи місцевого врядування можуть реалізувати свої 

права власності, у тому числі право на придбання, продаж або 
оренду його рухомого і нерухомого майна, право на користу-
вання своєю власністю, а також реалізувати інші права у спосіб, 
передбачений законом;

b. органи місцевого врядування можуть реалізувати право на 
примусове відчуження приватної власності з метою отримання 
рухомого і нерухомого майна для потреб суспільства відповідно 
до про цедур, визначених у спеціальних законах;

c. права власності реалізуються відповідною радою і не 
можуть бути делегованими.

ІІІ. Право на фіскальну автономію
а. органи місцевого врядування можуть отримувати доходи 

і здійснювати витрати, пов’язані з виконанням їхніх функцій;
b. організаційні одиниці місцевого врядування мають право 

встановлювати розмір податків і зборів відповідно до чинного 
законодавства та інте ресів громади;

c. органи місцевого врядування мають право приймати та 
виконувати свій бюджет.

IV. Права щодо економічного розвитку
а. органи місцевого врядування мають право здійснювати 

будь-які заходи для цілей економічного розвитку в інте ресах 
своїх жителів, якщо ці заходи не суперечать основоположним 
принципам економічної політики держави;

b. переважна частина доходів від економічної діяльності 
органів місцевого врядування має бути направлена на вико-
нання суспільних функцій;

c. економічна діяльність організаційних одиниць місцевого 
врядування регулюється законодавством щодо економічної 
діяльності.

V. Право на співробітництво
а. з метою виконання певних функцій від імені та в інте-

ресах своїх жителів дві або більша кількість організаційних 
одиниць місцевого врядування можуть виконувати повнова-
ження, надані їм законом, шляхом імплементації спільних угод 
або контрактів, делегації певних повноважень та/або обов’язків 
одна одній або третій стороні;
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b. органи місцевого врядування можуть співробітничати з 
подібними організаційними одиницями місцевого врядування 
з інших країн та мати представництво в міжнародних організа-
ціях місцевого врядування відповідно до чинного спеціального 
законодавства;

c. організаційні одиниці місцевого врядування мають право 
створювати асоціації відповідно до чинного законодавства про 
асоціації.

VI. Права юридичної особи
Органи місцевого врядування є юридичними особами і 

можуть реалізувати всі права, передбачені Цивільним кодек-
сом Республіки Албанія і чинним законодавством:

а. право укладати договори;
b. право створювати інші юридичні особи;
c. право подавати цивільні позови;
ç. право вести рахунки;
d. інші права, необхідні для виконання функцій, згідно із 

законами та нормативними актами.
VII. Інші права
а. орган місцевого врядування може присуджувати почесні 

звання і надавати матеріальну допомогу;
b. кожний орган місцевого врядування може визначати 

найменування територій, об’єктів і установ у межах своєї юрис-
дикції відповідно до критеріїв, визначених законом;

2. організаційні одиниці місцевого врядування мають власну 
печатку і символи;

3. реалізація вказаних прав здійснюється органами місце-
вого врядування відповідно до порядку, передбаченого цим 
Законом.

РОЗДІЛ IV 
ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДИ,  

МУНІЦИПАЛІТЕТУ ТА ОБЛАСТІ

Стаття 9 
Види функцій

Громади, муніципалітети та області виконують «виключні 
функції», «спільні функції» та «делеговані функції».
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Стаття 10 
Виключні функції громад і муніципалітетів

1. Для виконання функцій, передбачених цією Статтею гро-
мада і муніципалітет мають повні повноваження щодо управ-
ління, обслуговування, інвестицій і регуляторної політики. 
Порядок виконання цих функцій закріплений у Розділі XI 
цього Закону.

2. Громади і муніципалітети виконують свої функції згідно 
з регіо нальною і націо нальною політиками. Центральний уряд 
може встановлювати націо нальні стандарти щодо виключних 
функцій з метою досягнення певного націо нального інте ресу, 
якщо такі націо нальні стандарти не обмежують повноваження 
органу місцевого врядування у сферах, у яких існує місцевий 
інте рес. Якщо орган місцевого врядування не має достатніх 
ресурсів для виконання націо нальних стандартів, централь-
ний уряд повинен надати необхідну підтримку для того, щоб в 
органу місцевого врядування з’явилася така можливість.

3. Громади і муніципалітети відповідальні за виконання 
таких виключних функцій:

І. Інфраструктура та громадські послуги
а. водопостачання;
b. каналізація, дренажні системи і канали для захисту від 

повеней у житлових районах;
c. будівництво, реконструкція та обслуговування місцевих 

доріг, тротуарів і площ;
ç. освітлення вулиць;
d. громадський транспорт;
dh. цвинтарі та поховальні послуги;
е. оздоблення міст/сіл;
ë. парки та місця загального користування;
f. прибирання відходів;
g. місцеве планування, землеустрій і житлове забезпечення 

відповідно до порядку, передбаченого законом.
ІІ. Соціальнокультурні та розважальні функції
а. збереження та популяризація місцевих культурних та 

історичних цінностей, організація заходів та управління куль-
турними закладами;

b. організація розважальних заходів та управління розва-
жальними закладами;
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c. соціальне забезпечення: притулки для сиріт, заклади ден-
ного догляду за дітьми, будинки для престарілих і т.п.

ІІІ. Місцевий економічний розвиток
а. розробка програм місцевого економічного розвитку;
b. облаштування і забезпечення функціонування місцевих 

ринків і торговельних мереж;
c. розвиток малого бізнесу, а також його популяризація шля-

хом проведення ярмарок і розміщення реклами у громадських 
місцях;

ç. надання послуг для сприяння місцевому економічному 
розвитку, у тому числі інформаційних, а також забезпечення 
належної інфраструктури;

d. ветеринарні послуги;
dh. захист та облаштування місцевих лісів, пасовищ та інших 

природніх об’єктів.
IV. Громадська безпека
а. захист порядку з метою недопущення адміністративних 

порушень і забезпечення імплементації актів громад або муні-
ципалітетів;

b. громадська безпека.

Стаття 11 
Спільні функції громад і муніципалітетів

1. Громади і муніципалітети можуть виконувати вказані 
нижче спільні функції окремо або разом з центральним урядом 
відповідно до порядку, закріпленого у Розділі XI цього Закону.

2. Якщо центральний уряд вимагає від органу місцевого вря-
дування виконання певної спільної функції або дотримання 
націо нального стандарту у процесі виконання спільної функ-
ції, центральний уряд повинен надати належну фінансову допо-
могу для виконання цієї вимоги.

3. Громади і муніципалітети можуть виконувати такі спільні 
функції:

а. дошкільна та шкільна освіта;
b. послуги з охорони здоров’я;
c. соціальна допомога, зменшення бідності та забезпе-

чення функціонування відповідних установ;
ç. громадський порядок та громадська оборона;
d. захист навколишнього середовища;
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dh. інші спільні функції, передбачені законом.
4. Громади і муніципалітети можуть взяти на себе відпові-

дальність за виконання спільних функцій, передбачених цією 
Статтею або Законом. Відносини між органами місцевого вря-
дування та центральним урядом у процесі виконання функцій, 
закріплених у цьому Законі, регулюються законами та іншими 
нормативними актами.

Стаття 12 
Делеговані функції громад і муніципалітетів

1. Делеговані функції та повноваження можуть бути 
обов’язковими та необов’язковими.

2. Обов’язкові функції та повноваження визначаються зако-
ном.

3. Установи центрального уряду можуть уповноважити гро-
маду, муніципалітет або область на виконання функцій, що від-
носяться до юрисдикції центрального уряду. Центральний уряд 
повинен встановити про цедуру виконання таких функцій і спо-
сіб нагляду за їхнім виконанням.

4. Установа центрального уряду може надати громаді, муні-
ципалітету або області певні повноваження для виконання пев-
ної функції.

5. Організаційні одиниці місцевого врядування можуть бути 
уповноваженими виконувати інші функції чи мати інші повно-
важення центрального уряду, що не є обов’язковими для них. 
Це може здійснюватися виключно на підставі угоди між пред-
ставником центрального уряду і організаційною одиницею міс-
цевого врядування.

6. У будь-якому разі центральний уряд забезпечує необхідну 
фінансову підтримку організаційним одиницям місцевого вря-
дування для виконання делегованих функцій та повноважень. 

7. Організаційні одиниці місцевого врядування за власною іні-
ціативою можуть виділяти власні кошти для виконання делегова-
них функцій з метою досягнення вищого рівня послуг для громади.

Стаття 13 
Функції областей

1. Функціями області є розробка та імплементація регіо-
нальної політики та її гармонізація з націо нальною політикою 
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на регіо нальному рівні, а також інші виключні функції, перед-
бачені законом.

2. Кожна область може виконувати будь-які функції, надані 
їй одною або більшою кількістю громад або муніципалітетів 
області, відповідно до угоди між сторонами.

3. Кожна область повинна виконувати функції, делеговані 
їй центральним урядом, відповідно до принципів, закріплених 
у статті 12 цього Закону.

Стаття 14 
Спільне виконання функцій органами  

місцевого врядування
1. Будь-яка організаційна одиниця місцевого врядування 

може делегувати виконання своєї функції іншому органу міс-
цевого врядування згідно зі статтею 8 цього Закону і за допо-
могою таких засобів:

а. шляхом укладання договору про спільне виконання 
однієї або більшої кількості функцій;

b. шляхом укладання договору підряду на виконання однієї 
або більшої кількості функцій з іншим органом місцевого 
врядування, або

c. шляхом укладання договору підряду на виконання однієї 
або більшої кількості функцій між більш ніж одним орга-
ном місцевого врядування і третьою стороною.

2. У договорі повинні бути визначені:
а. завдання та функції, що мають бути виконаними;
b. способи їхнього виконання;
c. рівень і період делегування повноважень, і 
ç. відповідні фінансові внески органів місцевого вряду-

вання і спосіб розподілу доходів від діяльності.
3. Дві або більша кількість організаційних одиниць місце-

вого врядування та орган центрального уряду можуть укласти 
угоду про виконання спільних повноважень з метою створення 
юридичної особи, відокремленої від сторін. Для цілей цього 
Закону така юридична особа має назву «органу зі спільними 
повноваженнями». Кожна сторона робить певний внесок для 
досягнення поставлених завдань – кошти, послуги, обладнання, 
кадри та ін.

4. Протягом тридцяти днів з моменту створення орган зі 



716

Р о з д і л  2.  Законодавчі акти країн Європи

спільними повноваженнями повинен передати префекту офі-
ційне повідом лення.

5. Офіційне повідом лення повинне містити:
а. назву кожної організаційної одиниці місцевого вряду-

вання, що є стороною угоди;
b. дату набрання чинності угодою;
c. декларацію про цілі угоди про спільні повноваження або 

про повноваження створеного органу;
ç. рішення організаційних одиниць місцевого врядування, 

включені до угоди;
d. внески сторін відповідно до угоди про спільні повнова-

ження;
6. Після отримання повідом лення префектом угода про 

спільні повноваження набирає чинності, а орган зі спільними 
повноваженнями отримує дозвіл здійснювати повноваження 
згідно з цією угодою.

РОЗДІЛ V 
ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

Стаття 15 
Основоположні принципи фінансування  

органу місцевого врядування
1. Націо нальна фіскальна політика повинна забезпечувати 

фіскальну незалежність органів місцевого врядування шляхом 
встановлення диверсифікованих джерел доходів.

2. Організаційні одиниці місцевого врядування фінансу-
ються за рахунок доходів від місцевих податків і зборів, коштів, 
виділених центральним урядом, і коштів, отриманих при розпо-
ділі доходів від загальнонаціо нальних податків.

3. Згідно із законом громади і муніципалітети наділені 
достатніми повноваженнями для незалежного отримання дохо-
дів з метою фінансування процесу виконання виключних функ-
цій, віднесених до їхньої юрисдикції.

4. Центральний уряд повинен надавати органам місцевого 
врядування кошти, достатні для виконання вимог щодо здій-
снення спільних і делегованих функцій.

5. Кожний орган місцевого врядування повинен щороку 
приймати і виконувати бюджет, що відповідає вимогам Закону 
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№ 8379 від 29.07.1998 р. «Про розробку і виконання державного 
бюджету Республіки Албанія».

Стаття 16 
Доходи з місцевих джерел

1. Громади і муніципалітети повинні бути уповноваженими 
отримувати доходи з:

а. місцевих податків і зборів на рухоме і нерухоме майно, а 
також на операції з ним;

b. місцевих податків і зборів на економічну діяльність 
малого бізнесу, на готельну діяльність, ресторани, бари 
та інші послуги;

c. місцевих податків і зборів на особисті доходи, отримані у 
вигляді дарунків, спадщини, а також від виграшів у міс-
цевих лотереях;

ç. інших податків і зборів, передбачених законом.
2. Законом встановлюється база опо датку вання, а також 

мінімальний та/або максимальний розмір податків. Громади 
і муніципалітети мають право вирішувати, чи вводити місце-
вий податок. Якщо вони вирішують ввести його, вони повинні 
визначити його розмір і спосіб стягнення у рамках і відповідно 
до критеріїв, встановлених у відповідному законі.

3. Громади і муніципалітети отримують доходи від місцевих 
зборів за:

а. громадські послуги, що надаються ними;
b. право користування місцевою громадською власністю;
c. видачу ліцензій, дозволів та інших документів.
4. Громади і муніципалітети встановлюють розміри місцевих 

зборів і спосіб їхнього стягнення згідно з політикою і загаль-
ними принципами, визначеними у нормативних актах цен-
трального уряду.

5. Громади і муніципалітети мають бути уповноваженими 
позичати кошти для потреб громадськості з дотриманням вимог 
закону.

6. Громади і муніципалітети повинні мати право на всі 
доходи, отримані від економічної діяльності, оренди і продажу 
нерухомості, пожертвувань, відсоткових доходів і штрафів.
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Стаття 17 
Доходи з державних джерел

1. Громади і муніципалітети повинні мати можливість отри-
мувати кошти з державних джерел, включаючи:

а. податки, що стягуються центральним урядом, як податок 
на дохід фізичних осіб та компаній. Ці податки повинні 
стягуватися і розподілятися між громадами і муніципалі-
тетами регулярно, але не рідше, ніж три рази на рік про-
тягом фіскального року. Частка податків і зборів, що роз-
поділяються між ними, а також про цедура їх стягнення 
визначаються законом.

b. безумовне надання коштів центральним урядом громадам і 
муніципалітетам на підставі виконаних органами місцевого 
врядування виключних і спільних функцій та з метою рів-
ного розподілу коштів між органами місцевого врядування.

c. умовне надання коштів центральним урядом.
2. Центральний уряд має співпрацювати з органами місце-

вого врядування, проводячи регулярний аналіз достатності та 
стабільності цих джерел доходів у період розробки бюджету.

Стаття 18 
Джерела доходів для областей

1. Області отримують фінансові ресурси з обласних і дер-
жавних джерел.

2. Доходи з обласних джерел включають:
а. безумовні перекази коштів, передбачених статутом і річ-

ним бюджетом області, за виконання власних і спільних 
функцій;

b. умовні перекази коштів за виконання функцій і повнова-
жень, делегованих муніципалітетами і громадами;

c. обласні податки, визначені законом;
ç. плата за громадські послуги, надані в межах області, а 

також інші джерела, визначені статтею 16 цього Закону.
3. Критерії і правила управління доходами з обласних дже-

рел подібні до критеріїв і правил, визначених цим законом для 
громад і муніципалітетів.

4. Управління доходами області, отриманими з державних 
джерел, здійснюється у спосіб, визначений статтею 17 цього 
Закону.
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Стаття 19 
Бюджети органів місцевого врядування

1. Кожний бюджет органу місцевого врядування повинен 
відображати всі доходи і витрати (у тому числі щодо виплати 
боргу) органу місцевого врядування.

2. Умовні перекази коштів центральним урядом, відображені 
у бюджеті органу місцевого врядування, повинні використову-
ватися виключно для цілей, на які ці кошти виділялися, а також 
у розмірах та згідно з правилами, встановленими центральним 
урядом.

3. Кожний орган місцевого врядування повинен мати право 
визначати порядок використання коштів з усіх інших джерел 
доходів окрім умовних переказів. Частина цих коштів, що не 
була використана протягом фіскального року, може бути пере-
несена на наступний рік.

4. Прийняття бюджету і закриття бюджетного року має здій-
снюватися з дотриманням дат, визначених Законом № 8379 від 
29.07.1998 р. «Про розробку і виконання державного бюджету 
Республіки Албанія».

5. Бюджет органу місцевого врядування приймається радою. 
Прийняття бюджету і закриття бюджетного року має здійсню-
ватися з дотриманням дат, визначених Законом № 8379 від 
29.07.1998 р. «Про розробку і виконання державного бюджету 
Республіки Албанія».

6. Завданням бюджету органу місцевого врядування є:
а. ефективне використання доходів з метою виконання 

функцій і повноважень;
b. визначення фінансового становища кожної організацій-

ної одиниці місцевого врядування;
c. надання інформації, що дозволяла б місцевим жителям 

розуміти і брати участь у прийнятті рішень стосовно 
виключних, спільних і делегованих функцій органу міс-
цевого врядування.

7. Кожний бюджет органу місцевого врядування повинен 
містити:

а. Всі доходи і витрати, включаючи:
і) докладний перелік доходів згідно з класифікаціями, 

встановленими статтями 16, 17 і 18 цього Закону;
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іі) докладний перелік витрат згідно з функціо нальною і 
економічною класифікацією;

ііі) резервний фонд, розмір якого не повинен перевищу-
вати 3 % від загальних витрат.

b. Прогноз щодо доходів і витрат на наступні два фіскаль-
них роки;

c. Прогноз витрат на інвестиції, що повинен містити таку 
інформацію:
і) мета інвестування;
іі) фінансовий план, що визначає засоби і джерела фінан-

сування;
ііі) розмір щорічних виплат для погашення кредиту та 

розрахунок додаткових операційних витрат у процесі 
інвестування.

8. Виконавчий орган організаційної одиниці місцевого вря-
дування приймає проект бюджету для нового фіскального 
року і проект звіту за попередній рік, і передає їх для затвер-
дження відповідній раді згідно з вимогами Закону № 8379 від 
29.07.1998 р. «Про розробку і виконання державного бюджету 
Республіки Албанія».

9. Зміни до бюджету стосовно переказу і розподілу коштів, 
і способу використання резервного фонду приймаються відпо-
відною радою за поданням голови згідно з критеріями, передба-
ченими Законом № 8379 від 29.07.1998 р. «Про розробку і вико-
нання державного бюджету Республіки Албанія» та іншими 
нормативними актами.

Стаття 20 
Архівування фінансової документації

1. Кожний орган місцевого врядування повинен вживати 
заходів щодо архівування, збереження і управління фінансо-
вою документацією, і є відповідальним за її пошкодження або 
втрату згідно із Законом про архіви.

2. Кожний орган місцевого врядування повинен прийняти 
внутрішні правила щодо імплементації Закону про архіви.

Стаття 21 
Внутрішній фінансовий контроль

1. Кожна громадська, муніципальна і обласна рада повинна 
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обрати фінансову комісію, що буде здійснювати свою діяль-
ність на час роботи ради.

2. Фінансова комісія перевіряє, чи відповідають доходи і 
витрати виконавчого органу бюджету, прийнятому місцевою 
радою. Виконавчий орган місцевого врядування повинен регу-
лярно протягом року звітувати перед фінансовою комісією і 
надавати їй всі необхідні документи. Виконавчий орган одиниці 
місцевого врядування або її адміністрації не може бути членом 
фінансової комісії.

3. З метою виконання своїх функцій фінансова комісія повин на 
мати повний доступ до всіх бухгалтерських документів, у тому 
числі податкових відомостей. Фінансова комісія може запросити 
незалежного дипломованого бухгалтера для проведення аудитор-
ської перевірки бухгалтерської звітності.

Стаття 22 
Зовнішній фінансовий контроль

1. Кожна організаційна одиниця місцевого врядування має 
проходити зовнішній контроль Вищого державного управління 
контро лю для перевірки законності використання фінансових 
ресурсів.

2. Кожна організаційна одиниця місцевого врядування має 
проходити зовнішній контроль органів центрального уряду у 
спосіб, визначений законом.

РОЗДІЛ VI 
СКЛАД, СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ  

І ЗАВДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ РАД І РАД ГРОМАД

Стаття 23 
Проведення виборів до муніципальних рад і рад громад
Члени рад громад і муніципальних рад обираються згідно з про-

цедурами, встановленими Виборчим кодексом Республіки Албанія.

Стаття 24 
Кількість членів рад

1. Кількість членів рад громад і муніципальних рад визнача-
ється відповідно до кількості жителів громад і муніципалітетів 
у таких співвідношеннях:
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до 5 000 жителів 13 членів

5 000-10 000 жителів 15 членів

10 000-20 000 жителів 17 членів

20 000-50 000 жителів 25 членів

50 000-100 000 жителів 35 членів

100 000-200 000 жителів 45 членів

Муніципалітет Тирана 55 членів

2. З метою виконання положень цієї Статті префект визна-
чає кількість членів ради для кожної громади і муніципалітету 
в його юрисдикції на підставі кількості жителів згідно з офі-
ційною державною статистикою станом на 1 січня року прове-
дення виборів.

Стаття 25 
Несумісність функцій члена ради

1. Функції члена ради несумісні:
а. з функціями голови чи заступника голови громади та 

мера чи заступника мера муніципалітету;
b. з функціями секретаря ради;
c. з функціями працівника виконавчого органу відповідної 

громади чи муніципалітету;
ç. з функціями члена парламенту;
2. Одна особа не може бути обрана одночасно до більш ніж 

однієї громадської або муніципальної ради.
3. Дві особи, що є близькими родичами одне одного (напри-

клад батько, мати, чоловік, дружина, дитина, брат, сестра) або 
близькими родичами чоловіка або дружини не можуть одно-
часно бути членами ради громади або муніципальної ради.

Стаття 26 
Перше засідання муніципальної ради  

чи ради громади
1. Кожна рада громади і муніципальна рада має провести 

своє перше засідання протягом двадцяти днів з моменту опри-
люднення результатів місцевих виборів Центральною вибор-
чою комісією.
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2. Повідом лення про проведення засідання має бути зроблене 
секретарем ради громади або муніципальної ради. За відсутності 
секретаря повідом лення має зробити місцевий префект.

3. Якщо вказані особи не здійснили цього протягом періоду, 
передбаченого частиною 1 цієї Статті, засідання проводиться 
протягом десяти днів за ініціативою ради.

4. Перше засідання ради вважається офіційно проведеним 
тільки якщо на нього з’явилося більше половини членів ради, 
імена яких були офіційно оголошені Виборчою комісією. Якщо 
на засідання з’явилося менше половини членів ради, воно ска-
совується і переноситься на три дні, але не більше, ніж три рази 
підряд. Якщо ж навіть після трьох спроб не вдається зібрати 
потрібну квоту, рада має бути розпущена.

5. На першому засіданні ради має головувати найстарший за 
віком член ради поки не буде обраний голова ради.

6. На першому засіданні ради громади або муніципальної 
ради повинні бути вирішені такі питання:

а. рада має обрати мандатну комісію;
b. рада має перевірити і затвердити мандати членів ради;
c. члени ради мають прийняти присягу;
ç. рада має обрати голову і заступника голови ради;
d. рада має обрати членів, які будуть представляти громаду 

або муніципалітет в обласній раді та надати їм мандат на 
представництво.

7. Рада громади або муніципальна рада розпочинає свою 
діяльність після того, як будуть перевірені мандати більше, ніж 
половини її членів.

Стаття 27 
Мандат члена ради

1. Мандат надається члену ради самою радою.
2. Рішення про надання або анулювання мандату члена ради 

приймається більшістю голосів членів ради.
3. Член ради не може брати участь у голосуванні щодо влас-

ного мандату.
4. Мандат члена ради може бути анульований передчасно за 

поданням мандатної комісії у випадку:
а. зміни місця проживання;
b. відмови від посади;
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c. настання умов несумісності посади, передбачених стат-
тею 25 цього Закону;

ç. якщо мандат був отриманий незаконно;
d. втрати правоздатності у результаті рішення суду;
dh. смерті;
е. відсутності на засіданнях ради протягом шести місяців;
ë. визнання винним за скоєння кримінального правопору-

шення за рішенням суду;
f. розпуску ради компетентним органом.
[…]

Стаття 29 
Права членів ради

1. Член ради не може нести кримінальну або цивільну відпо-
відальність за думки, висловлені ним під час виконання повно-
важень.

2. Робота члена ради має оплачуватися. Рівень оплати праці 
членів ради має встановлюватися відповідно до критеріїв, 
визначених відповідною радою.

3. На запит члена ради адміністрація громади чи муніципа-
літету має надати йому будь-які необхідні документи.

4. Член ради має право на професійну підготовку згідно з 
програмою, що розроблена радою. Фінансування підготовки 
здійснюється відповідно до чинного законодавства і правил.

Стаття 30 
Конфлікт інте ресів

1. Член ради не може брати участь і не може голосувати під 
час засідання, на якому розглядається питання, у якому має 
власний інте рес він сам, його чоловік або дружина, батьки, діти, 
брати і сестри, рідня.

2. У випадку наявності конфлікту інте ресів застосову-
ються положення Адміністративного процесуального кодексу 
Республіки Албанія.

[…]
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Стаття 32 
Обов’язки та повноваження рад громад  

і муніципальних рад
Рада громади і муніципальна рада виконує такі обов’язки та 

наділена такими повноваженнями:
а. приймає статут громади і муніципалітету та внутрішні 

правила роботи місцевої ради;
b. обирає і звільняє голову і заступника голови ради;
c. призначає і звільняє секретаря ради громади і муніци-

пальної ради;
ç. визначає відповідно до чинного законодавства організа-

ційну і адміністративну структуру громади або муніци-
палітету та бюджетних установ, що входять до юрисдик-
ції громади або муніципалітету, а також кількість їхніх 
працівників, критерії відбору, зарплати і критерії для 
визначення додаткових грошових винагород для пра-
цівників або обраних чи призначених осіб;

d. затверджує установчі документи підприємств, компаній 
та інших юридичних осіб, які вона створює;

dh. затверджує бюджет і поправки до нього;
е. розглядає питання зміни власності і передачі своєї влас-

ності у користування третім особам;
ë. запроваджує і здійснює внутрішній контроль у громаді 

чи муніципалітеті;
f. встановлює розміри місцевих податків і зборів;
g. розглядає питання щодо зобов’язань третіх сторін;
gj. затверджує створення спільних органів з іншими орга-

нізаційними одиницями місцевого врядування, включа-
ючи орган зі спільними повноваженнями, та з третіми 
особами;

h. схвалює здійснення будь-яких судових процесуальних 
дій від її імені;

i. обирає представників ради громади або муніципальної 
ради в обласній раді;

j. розглядає питання надання та відкликання мандату 
члена ради;

k. приймає правила, стандарти і критерії щодо управління 
і здійснення функцій, наданих раді законом, а також 
забезпечує захист і дотримання суспільних інте ресів;
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l. затверджує герб громади або муніципалітету;
ll. встановлює назви вулиць, площ, територій, установ і 

об’єктів у межах своєї юрисдикції;
m. надає почесні звання і грошові винагороди;
n. визначає правила, про цедури і способи виконання деле-

гованих функцій відповідно до закону, що стосується 
делегування функцій громадам і муніципалітетам.

[…]

Стаття 34 
Відкриті засідання

1. Засідання ради мають проводитися у відкритому режимі. 
Кожний громадянин має право відвідувати засідання ради 
згідно з правилами, затвердженими радою.

2. Повідом лення про засідання ради має здійснюватися у 
місцях, визначених радою, а також у засобах масової інформа-
ції. Повідом лення має містити дату, місце, час і порядок денний. 

3. Рада може приймати рішення щодо проведення закритого 
засідання більшістю голосів членів ради.

Стаття 35 
Громадські слухання і право громадськості  

бути повідом леною
1. Перед тим, як розглядати і приймати рішення, рада 

має провести громадські слухання. Громадські слухання є 
обов’язковими у випадках, передбачених у параграфах «dh», 
«е», «f» і «k» статті 32 цього Закону. 

2. Громадські слухання організовуються у спосіб, визначений 
правилами ради, і можуть передбачати відкриті зустрічі з грома-
дянами, зустрічі з експертами, представниками установ і неуря-
дових організацій, а також проведення місцевих референдумів.

3. Рада повинна бути зобов’язана розміщувати оголошення 
про всі свої рішення у громадських місцях на території громади 
або муніципалітету, і крім того може використовувати інші 
форми оприлюднення своїх рішень. Оприлюднення має здій-
снюватися відповідно до Закону № 8503 від 30.06.1999 р. «Про 
право громадськості бути повідом леною про прийняття офіцій-
них документів» та додаткових правил, встановлених радою.

[…]
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Стаття 38 
Розпуск ради громади або муніципальної ради

1. Муніципальна рада або рада громади може бути розпу-
щена Радою Міністрів до закінчення терміну її повноважень у 
таких випадках:

а. вона не проводить засідань протягом трьох місяців;
b. вона не спроможна прийняти бюджет протягом трьох 

місяців після закінчення терміну, визначеного статтею 
19 цього Закону;

c. вона здійснює серйозні порушення Конституції або 
інших законів.

2. Рада громади або муніципальна рада також розпускається 
після проведення реорганізації з метою зміни кордонів згідно зі 
статтею 70 цього Закону.

3. У випадку розпуску ради у відповідній громаді чи муні-
ципалітеті проводяться нові вибори до ради відповідно до 
Виборчого кодексу Республіки Албанія.

РОЗДІЛ VII 
МЕР ГРОМАДИ АБО МУНІЦИПАЛІТЕТУ

Стаття 39 
Мер громади або муніципалітету

1. Мер обирається виборцями громади або муніципалітету 
на трирічний строк на загальних і прямих виборах шляхом 
таємного голосування у спосіб, визначений Виборчим кодек-
сом Республіки Албанія.

2. У процесі здійснення повноважень мерам громад і муні-
ципалітетів можуть допомагати один або більша кількість 
заступників. Кількість заступників мера встановлюється радою 
громади або муніципальною радою. Заступники мера признача-
ються і звільняються мером громади або муніципалітету.

Стаття 40 
Мандат мера громади або муніципалітету

1. Мандат мера громади або муніципалітету має бути пере-
вірений судом, до юрисдикції якого входить муніципалітет або 
громада, де був обраний мер, протягом двадцяти днів після офі-
ційного оприлюднення результатів виборів.
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2. Мандат мера має бути визнаний недійсним у разі невико-
нання умов, передбачених статтею 45 Конституції і статтею 10 
Виборчого кодексу Республіки Албанія.

3. Повідом лення про дійсність мандату мера має бути зро-
блене під час засідання ради громади чи муніципальної ради, 
під час якого мер має прийняти присягу згідно зі статтею 28 
цього Закону.

4. Термін перебування мера на посаді починається з дати 
прийняття ним присяги і закінчується, коли новобраний мер 
приймає присягу.

5. У випадку, коли муніципальна рада чи рада громади не 
розпочинає роботу протягом тридцяти днів з моменту опри-
люднення Центральною виборчою комісією результатів вибо-
рів, префект організовує церемонію прийняття присяги для 
мера у будівлі муніципалітету або громади в присутності жите-
лів відповідної організаційної одиниці.

[…]

Стаття 44 
Повноваження та обов’язки мера

Мер муніципалітету або громади має такі повноваження та 
обов’язки:

а. здійснює повноваження з метою виконання функцій 
громади або муніципалітету за винятком повноважень, 
що є виключними для ради;

b. займається імплементацією рішень місцевої ради;
c. займається підготовкою матеріалів до засідань ради 

відповідно до порядку денного засідання, а також готує 
питання, які він бажає обговорити з радою;

ç. звітує перед радою щодо фінансово-економічної ситуа-
ції і рівня послуг кожні шість місяців або, якщо місцева 
рада вимагає, частіше;

d. подібним чином звітує перед радою щодо питань, що сто-
суються виконання функцій муніципалітету/громади;

dh. виступає в якості члена обласної ради;
е. призначає та звільняє заступників мера;
ë. призначає та звільняє керівників підприємств і установ, 

що відносяться до юрисдикції муніципалітету або гро-
мади;
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f. призначає та звільняє інших працівників органів, що 
відносяться до юрисдикції муніципалітету або гро-
мади, якщо інше не передбачено Законом № 8549 від 
11.11.1999 р. «Про державну службу»;

g. забезпечує виконання всіх прав та обов’язків органу міс-
цевого врядування, які він має у якості юридичної особи;

gj. проводить оцінювання та підготовку адміністративного 
персоналу, а також працівників освітніх, соціальних, 
культурних і спортивних закладів;

h. має право один раз запропонувати раді переглянути її 
рішення, яке, на його думку, завдає шкоди інте ресам гро-
мади.

РОЗДІЛ VIII 
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ГРОМАДИ,  

МУНІЦИПАЛІТЕТУ ТА ОБЛАСТІ

Стаття 45 
Створення підрозділу громади

1. Селом управляють сільська рада і сільський голова. Рада 
є дорадчим органом сільського голови. Члени сільської ради 
обираються на сільських зборах, у яких беруть участь принай-
мні половина жителів з правом голосу. Якщо село складається 
з районів, то кожний район вибирає члена ради. Правила голо-
сування встановлюються відповідною радою громади.

2. Кількість членів сільської ради має визначатися радою 
громади або муніципальною радою (якщо село перебуває під 
юрисдикцією муніципалітету) з урахуванням кількості жителів 
села і його районів.

3. Голова має обиратися з числа членів ради шляхом таєм-
ного голосування з-поміж щонайменше двох кандидатів.

4. Вибори ради і сільського голови мають проводитися раз 
на три роки, після проведення виборів до ради громади, але не 
пізніше, ніж через шість місяців після цих виборів.

5. У разі наявності вакантної посади сільського голови або 
члена ради з метою його обрання застосовуються вищезазна-
чені про цедури. У цьому випадку новобраний член отримує 
мандат до завершення трирічного терміну.

6. Нагляд за процесом обрання та діяльності сільської ради і 
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сільського голови має здійснюватися радою громади або муні-
ципальною радою.

Стаття 46 
Права та обов’язки сільської ради  

та сільського голови
1. Сільський голова та рада повинні виконувати та/або 

допомагати виконувати обов’язки щодо самоврядування у селі, 
а також опікуватися питаннями економічного розвитку, вико-
ристання спільних коштів та забезпечення злагоди у суспіль-
стві.

2. Більш детально обов’язки повинні визначатися у прави-
лах ради громади або муніципальної ради.

3. Сільський голова повинен мати печатку і повноваження 
згідно із законом видавати свідоцтва для підтвердження фактів 
та подій на території села, про які йому відомо, коли він нього 
цього вимагає громада або муніципалітет, жителі чи установи.

4. Рішення громадських і муніципальних органів мають бути 
обов’язковими для сільського голови і ради.

5. Зарплата сільського голови і членів ради має визначатися 
радою громади або муніципальною радою.

6. Сільський голова може брати участь у засіданнях відпо-
відної ради громади чи муніципальної ради без права голосу за 
власною ініціативою або на вимогу ради. Під час засідання ради 
сільський голова повинен мати право висловлювати свої думки 
щодо питань, які стосуються його села.

Стаття 47 
Функції підрозділів муніципалітетів

1. В муніципальних районах мають функціонувати адміні-
стративні органи. Муніципальна рада має визначати структуру 
і кількість працівників районів. Головою виконавчого органу є 
управляючий. Він є державним службовцем і підзвітний меру. 
Підготовка іншого адміністративного персоналу району здій-
снюється згідно із Законом № 8549 від 11.11.1999 р. «Про дер-
жавну службу».

2. Адміністрація району має виконувати всі адміністративні 
обов’язки, визначені мером і радою, і повинна опікуватися 
питаннями економічного розвитку, використання спільних 
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коштів та забезпечення злагоди у суспільстві. Більш детально 
обов’язки повинні визначатися в інструкціях та розпоряджен-
нях мера і муніципальної ради. 

[…]

РОЗДІЛ ІХ 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Стаття 49 
Склад обласної ради

1. Обласна рада складається з представників рад громад і 
муніципальних рад.

2. Всі мери громад і муніципалітетів, що входять до складу 
області, автоматично стають членами обласної ради.

3. Кількість членів обласної ради має визначатися згідно зі 
статтею 50 цього Закону.

4. Функції члена обласної ради є несумісними з функціями 
працівника відповідної обласної адміністрації.

Стаття 50 
Кількість членів обласних рад

1. Кількість представників ради громади та муніципальної 
ради в обласній раді має визначатися відповідно до кількості 
населення у таких співвідношеннях:

Громади і муніципалітети  
до 5 000 жителів

1 представник

5 000-10 000 жителів 2 представника

10 000-30 000 жителів 3 представника

30 000-50 000 жителів 4 представника

50 000-100 000 жителів 5 представників

понад 100 000 жителів 5 + 1 представник для кожних 
1-50 000 жителів понад 100 000

2. Якщо громада або муніципалітет мають лише одного пред-
ставника, ним має бути мер громади або муніципалітету. Якщо 
громада або муніципалітет мають більше, ніж одного представ-
ника, кожний представник, крім першого, обирається відповід-
ною радою.
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3. З метою виконання положень цієї Статті префект визна-
чає кількість представників для кожної громади і муніципалі-
тету у його юрисдикції на підставі кількості жителів згідно з 
офіційною державною статистикою станом на 1 січня року про-
ведення місцевих виборів.

4. Місцева рада відправляє префекту копії своїх рішень про-
тягом десяти днів з дати їх прийняття.

[…]

Стаття 52 
Мандат члена ради

1. Мандат члена обласної ради надається всім мерам громад 
і муніципалітетів після того, як вони отримають мандат мера.

2. Згідно зі статтею 26 цього Закону вибори членів ради 
серед членів рад громад і муніципальних рад проводяться шля-
хом обрання зі списку кандидатів. Переможцями є кандидат 
або кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів.

3. Мандат члена ради закінчується у разі, коли:
а. мер громади або муніципалітету втрачає свій мандат;
b. мандат анулюється відповідною радою;
c. мандат анулюється обласною радою у випадку підтвер-

дження незаконності його отримання.
4. Особа, яка втратила мандат члена обласної ради, заміща-

ється відповідною радою громади або муніципальною радою.
5. Особа, яка втратила мандат члена обласної ради або мера 

протягом останніх шести місяців терміну її мандату, заміща-
ється головою, обраним відповідною радою громади або муні-
ципальною радою.

[…]

Стаття 54 
Обов’язки обласної ради

Обласна рада має такі повноваження та обов’язки:
а. приймає статут і внутрішні правила функціонування 

ради;
b. вирішує питання щодо обов’язкових відрахувань до 

обласного бюджету зі сторони громад і муніципалітетів;
c. обирає і звільняє голову, заступника голови і членів ради;
ç. призначає і звільняє секретаря обласної ради;
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d. визначає відповідно до чинного законодавства організа-
ційну і адміністративну структуру та правила діяльності 
обласних адміністрацій, бюджетних установ, а також кіль-
кість працівників адміністрації, критерії відбору, зарплати 
і критерії для визначення додаткових грошових винагород 
для працівників або обраних чи призначених осіб;

dh. затверджує установчі документи підприємств та інших 
юридичних осіб, створених обласною радою;

е. затверджує бюджет і поправки до нього;
ë. розглядає питання зміни власності і передачі свого 

нерухомого майна у користування третім особам;
f. запроваджує і здійснює внутрішній контроль в області;
g. встановлює розміри всіх податків і зборів;
gj. розглядає питання щодо зобов’язань третіх сторін;
h. затверджує створення спільних органів з іншими орга-

нізаційними одиницями місцевого врядування та з тре-
тіми особами;

i. призначає та звільняє керівників підприємств та інших 
установ, які відносяться до неї;

j. схвалює здійснення будь-яких судових процесуальних 
дій від її імені;

k. розглядає питання щодо несумісності члена ради;
l. приймає правила, стандарти і критерії щодо управління 

і здійснення функцій, наданих обласній раді законом, а 
також забезпечує захист і дотримання суспільних інте-
ресів на обласному рівні;

ll. затверджує символи області;
m. надає почесні звання і грошові винагороди;
n. визначає правила, про цедури і способи виконання деле-

гованих функцій відповідно до закону;
nj. затверджує та скасовує рішення місцевої ради.

Стаття 55 
Голосування

1. Для прийняття рішення з будь-якого питання необхідна 
більшість голосів присутніх членів ради, за винятком питань, 
визначених у параграфах «b», «е», «ë», «g», «gj», «ll» статті 54 
цього Закону, для прийняття рішення щодо яких необхідна біль-
шість голосів усіх членів обласної ради.
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2. Якщо під час голосування за голову, заступника голови і 
секретаря ради не вдалося отримати необхідну більшість голо-
сів, голосування має відбутися повторно за участю двох кан-
дидатів, які отримали найбільшу кількість голосів у першому 
турі.

3. Рішення ради мають бути оприлюднені впродовж десяти 
днів з дати їх прийняття і набирають чинності впродовж десяти 
днів з дати їх оприлюднення. Рішення, які стосуються певної 
особи, набирають чинності з дати повідом лення про них цієї 
особи.

Стаття 56 
Відкриті засідання, громадські слухання  
і право громадськості бути повідом леною

Засідання ради мають проводитися у відкритому режимі. 
Дата, час, місце і порядок денний засідання ради мають повідо-
млятися відповідно до статей 34 і 35 цього Закону.

Стаття 57 
Конфлікт інте ресів

1. Член ради не може брати участь і не може голосувати під 
час засідання, на якому розглядається питання, у якому має 
власний інте рес він сам, його чоловік або дружина, батьки, діти, 
брати і сестри, рідня.

2. У випадку наявності конфлікту інте ресів застосову-
ються положення Адміністративного процесуального кодексу 
Республіки Албанія.

[…]

Стаття 62 
Обмеження обласних повноважень

1. Область не може порушувати автономію громад і муніци-
палітетів, що входять до її складу. 

2. Рішення органів області мають бути направленими на 
забезпечення справедливого розподілу ресурсів серед громад і 
муніципалітетів, що входять до її складу. 



735

2.3. Досвід запровадження механізмів децентралізації у державах...

РОЗДІЛ Х 
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

Стаття 63 
Реорганізація адміністративно-територіального устрою
Існуючий адміністративно-територіальний устрій може 

бути змінений з або без зміни кордонів з дотриманням місце-
вих економічних і соціальних інте ресів, традицій, культури та 
інших цінностей з метою забезпечення ефективного виконання 
функцій на благо місцевої громади та імплементації місцевої, 
обласної та націо нальної політики.

Стаття 64 
Реорганізація зі зміною кордонів

Реорганізація зі зміною кордонів може мати місце, якщо:
а. організаційна одиниця місцевого врядування розділя-

ється на дві організаційні одиниці місцевого врядування;
b. дві або більша кількість організаційних одиниць місце-

вого врядування об’єднують свої території з метою ство-
рення однієї організаційної одиниці місцевого вряду-
вання;

c. частина території одного органу місцевого врядування 
передається в управління іншій організаційній одиниці 
місцевого врядування;

ç. існує потреба у поєднанні перелічених варіантів.

Стаття 65 
Реорганізація без зміни кордонів

Реорганізація без зміни кордонів може мати місце у випад-
ках зміни назви організаційної одиниці місцевого врядування 
або зміни географічного центру організаційної одиниці місце-
вого врядування.

Стаття 66 
Юридичний супровід та ініціювання реорганізації

Реорганізація існуючої адміністративно-територіальної 
 одиниці може здійснюватися тільки згідно зі спеціальним зако-
ном.
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Стаття 67 
Обґрунтування і документування  

процесу реорганізації
Проект реорганізації однієї або більшої кількості організа-

ційних одиниць місцевого врядування, що передається до пар-
ламенту, має містити такі обґрунтування:

а. економічні, соціальні, культурні, демографічні, адміні-
стративні причини та переваги запропонованої реорга-
нізації;

b. способи, матеріали або документи, за допомогою яких 
громадськість була поінформована про реорганізацію і 
пов’язані з нею питання;

c. думка громади, що проживає на території місцевих орга-
нізаційних одиниць, які зачепить реорганізація, а також 
всі «за» і «проти», висловлені прямо або опосередковано 
суб’єктами або групами, яких стосується ця реорганізація;

ç. способи, за допомогою яких члени громади могли вислов-
лювати свої думки, як, наприклад, громадські слухання, 
відкриті засідання, опитування чи референдуми;

d. адміністративно-територіальні карти, в яких відобра-
жені зміни в результаті реорганізації;

dh. очікувані економічні, фінансові, соціальні, демогра-
фічні наслідки в результаті реорганізації, а також 
зобов’язання, що з’являться, будуть успадковані або 
розподілені;

е. угоди і пропозиції щодо існуючих зобов’язань та активів 
і способів управління ними після реорганізації.

Стаття 68 
Вимога щодо висловлення думки

1. Ради муніципалітетів, громад та областей, які беруть без-
посередню участь у процесі реорганізації та їхні голови, повин ні 
надати офіційні думки щодо реорганізації, а також думки чле-
нів рад, що виступають проти.

2. Рада Міністрів та інші державні установи, які не перебу-
вають під юрисдикцією Ради Міністрів, але є зацікавленими у 
певній реорганізації, також повинні висловити свої думки щодо 
реорганізації.



2.3. Досвід запровадження механізмів децентралізації у державах...

3. Вищезазначені органи повинні надати свої думки протя-
гом шістдесяти днів після отримання запиту щодо висловлення 
думки від ініціатора.

Стаття 69 
Права та зобов’язання реорганізованих  

організаційних одиниць
1. У випадку, коли реорганізація зачіпає фінансові та май-

нові права або зобов’язання перед третіми особами, а також 
інші громадянські права організаційних одиниць місцевого 
врядування, питання, що виникають, повинні вирішуватися 
шляхом переговорів між зацікавленими сторонами відповідно 
до чинного законодавства.

2. За наявності суперечностей щодо питань, про які йдеться 
у параграфі 1 цієї Статті, спори мають вирішуватися у судо-
вому порядку.

[…] 
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М А К Е Д О Н І Я

ЗАКОН ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

(Офіційний вісник Республіки Македонія,  
№ 5/29 січня 2002 року)

Law on Local Self-Government
(Official Gazette of RM, No. 5/29 January 2002)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
(Зміст Закону)

(1) Цей Закон регулює питання: повноважень муніципаліте-
тів; прямої участі громадян у процесі прийняття рішень; орга-
нізації та функціонування органів місцевого самоврядування; 
діяльності місцевих адміністрацій; прийняття ними рішень; 
щодо майна, яке перебуває у власності муніципалітету; нагляду 
за діяльністю органів муніципалітету; розпуску ради муніципа-
літету; механізмів співпраці між муніципалітетами та Урядом 
Республіки Македонія; місцевого самоврядування; захисту міс-
цевого самоврядування; визначення офіційних мов у муніци-
палітетах та інші важливі питання у сфері місцевого самовря-
дування.

Стаття 2
(Визначення)

(1) Певні вирази, що використовуються у цьому Законі, 
мають таке значення:

1. «муніципалітет» – організаційна одиниця місцевого вря-
дування, що складається з населення визначеної законом 
території, яка через свої органи управління і громадські 
органи здійснює передбачені законом повноваження;
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2. «акти» – це нормативні акти, за допомогою яких рада 
муніципалітету регулює здійснення повноважень муні-
ципалітету;

3. «міжнародна співпраця муніципалітетів» включає 
будь-який вид діяльності муніципалітетів Республіки 
Македонія, що здійснюється відповідно до закону з 
метою налагодження співпраці між ними і місцевими 
громадами чи органами місцевого врядування однієї або 
більше країн, а також членство у міжнародних організа-
ціях місцевих громад або органів місцевого врядування;

4. «процес прийняття рішень» є сукупністю дій ради, що 
включає: визначення питань, які необхідно вирішити; 
пропозиції та вирішення; розгляд і прийняття постанов 
і здійснення заходів;

5. «пряма участь громадян» передбачає індивідуальну або 
колективну участь населення муніципалітету на різних 
рівнях процесу прийняття рішень;

6. «повноваження муніципалітету» є сукупністю дій, що 
мають суспільний інте рес і місцеве значення, які, відпо-
відно до закону, муніципалітет має право здійснювати 
на власній території і за виконання яких несе відпові-
дальність;

7. «делегування функцій з виконання» являє собою пере-
дачу функцій виконання певної діяльності з компетенції 
одного органу до іншого, причому діяльність здійсню-
ється від імені, відповідно до принципів і зі збереженням 
відповідальності органу, який делегував такі функції;

8. «дії, які мають суспільний інте рес і місцеве значення» 
є діями, які мають значення для всієї місцевої громади 
або її окремих частин, визначених законом;

9. «угода щодо дій, які мають суспільний інте рес і місцеве 
значення» є угодою, відповідно до якої муніципалітет 
уповноважує певну юридичну чи фізичну особу від влас-
ного імені та в інте ресах муніципалітету здійснювати дії, 
які мають суспільний інте рес і місцеве значення;

10. «громадські органи» є неприбутковими організаціями, 
створеними для надання громадських послуг (державні 
підприємства та державні установи), які здійснюють 
діяльність, яка має суспільний інте рес і місцеве значення;
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11. «громадські послуги» стосуються здійснення діяль-
ності, яка має суспільний інте рес та місцеве значення 
для користувачів;

12. «користувач громадських послуг» – це кожна фізична 
чи юридична особа, яка користується послугами громад-
ських органів;

13. «відповідальність» є обов’язком муніципалітету, тобто 
осіб, обраних для виконання громадських функцій на 
місцевому рівні, відшкодувати шкоду, завдану третім 
сторонам внаслідок реалізації ними своїх повноважень.

Стаття 3
(Муніципалітети)

(1) Муніципалітети є організаційними одиницями місцевого 
врядування.

(2) Муніципалітети є юридичними особами.
(3) Муніципалітети здійснюють свої повноваження через 

органи, обрані безпосередньо їхніми громадянами.
[…]

Стаття 5
(Реалізація права на місцеве самоврядування)

(1) Громадяни реалізують своє право на місцеве самовря-
дування безпосередньо і через своїх представників в органах 
муніципалітету.

Стаття 6
(Резиденти муніципалітету)

(1) Громадяни Республіки Македонія, які постійно прожи-
вають на території муніципалітету, є резидентами муніципалі-
тету.

Стаття 7
(Регламент муніципалітету)

(1) Муніципалітет регулює здійснення своїх повноважень 
статутом та іншими правилами.

(2) Статутом муніципалітету регулюються такі питання: 
організацію і діяльність муніципальних органів, організацію 
і діяльність комітетів ради, виконання функцій, зазначених у 
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статті 20 цього Закону, спосіб інформування громадян, випадки, 
коли громадськість не допускається на засідання ради, спосіб і 
про цедуру подання скарг і пропозицій щодо діяльності органів 
муніципалітету і прийняття їх до уваги, спосіб організації гро-
мадських слухань, проведення опитувань і збір пропозицій гро-
мадян, спосіб виконання зобов’язань у сфері оборони у випадку 
стану війни, а також інші питання, які мають значення для міс-
цевого самоврядування.

(3) Регламент муніципалітету публікується перед набран-
ням чинності.

(4) Спосіб опублікування регламенту регулюється статутом.

Стаття 8
(Інформування громадськості)

(1) Органи муніципалітету, комітети ради і громадські 
органи, створені муніципалітетом, зобов’язані інформувати 
громадян про свою діяльність, а також про плани та програми, 
які мають значення для розвитку муніципалітету, безкоштовно 
і у спосіб, передбачений статутом.

(2) Муніципалітет зобов’язаний надавати доступ до основ-
ної інформації про послуги, які він надає своїм громадянам, у 
спосіб та відповідно до умов, визначених у статуті муніципа-
літету.

Стаття 9
(Територія і назва муніципалітету)

(1) Територія і назва муніципалітету визначаються законом.
[…]

Стаття 11
(Фінансування муніципалітету)

(1) Відповідно до економічної політики держави муніципа-
літет фінансується з власних та інших джерел фінансування.

(2) Власними джерелами доходів муніципалітету є місцеві 
податки та збори, визначені законом.

(3) У рамках, визначених законом, муніципалітет вста-
новлює розмір податків та зборів, вказаних у параграфі 2 цієї 
Статті.
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(4) Муніципалітет також фінансується за рахунок держав-
них дотацій та інших джерел доходів згідно із законом.

(5) Муніципалітет має право позичати гроші на місцевих та 
іноземних ринках капіталів згідно із законом.

(6) У рамках своїх повноважень муніципалітет незалежно 
розпоряджається власними джерелами доходів.

(7) Джерела доходів муніципалітету мають забезпечувати 
реалізацію його повноважень, визначених законом.

(8) Фінансування муніципалітету регламентується законом.

Стаття 12
(Розвиток слаборозвинутих частин муніципалітетів)

(1) Республіка надає кошти для розвитку слаборозвину-
тих частин муніципалітету відповідно до критеріїв та у спосіб, 
передбачений законом.

Стаття 13
(Бюджет муніципалітету)

(1) Муніципалітет має свій власний бюджет.
(2) Питання, що стосуються муніципального бюджету, регу-

люються законом.

Стаття 14
(Співпраця між муніципалітетами)

(1) У процесі здійснення своїх повноважень муніципалітети 
можуть співпрацювати між собою.

(2) З метою досягнення спільних цілей і виконання спіль-
них завдань, що входять до компетенції муніципалітетів, вони 
можуть згідно із законом об’єднувати свої кошти і створювати 
спільні громадські органи.

(3) З метою здійснення певних повноважень муніципалітети 
також можуть згідно із законом створювати спільні адміністра-
тивні органи у певних сферах.

(4) Муніципалітети можуть також співпрацювати з орга-
нами місцевого самоврядування інших країн, з міжнародними 
організаціями місцевих громад, та бути членами міжнародних 
організацій органів місцевого врядування.

(5) Міністерство, відповідальне за діяльність у сфері міс-
цевого самоврядування, згідно із законом заносить до реєстру 
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дані про реалізовані проекти з міжнародної співпраці муніци-
палітетів.

Стаття 15
(Право муніципалітетів на асоціацію)

(1) З метою захисту і розвитку спільного інте ресу муніци-
палітети можуть створювати асоціації згідно з цим та іншими 
законами.

ІІ. СТВОРЕННЯ І ТЕРИТОРІЯ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ

Стаття 16
(Створення)

(1) Муніципалітет створюється на території одного чи 
більше населених пунктів, громадяни яких пов’язані спільними 
потребами та інте ресами, коли існують умови для матеріаль-
ного та соціального розвитку і участі громадян у процесі при-
йняття рішень стосовно їх місцевих потреб та інте ресів.

Стаття 17
(Територія)

(1) Територія, на якій створюється муніципалітет, повин на 
представляти собою природно, географічно і економічно 
пов’язану місцевість зі сполученням між населеними пунктами 
і спільним центром, а також мати відповідну інфраструктуру та 
заклади, що відповідають соціальним нормам.

Стаття 18
(Кордони)

(1) При визначенні території муніципалітетів необхідно 
брати до уваги кордони кадастрових муніципалітетів для того, 
щоб кордони муніципалітетів не перетиналися з кордонами 
кадастрових муніципалітетів.

Стаття 19
(Територіальний поділ)

(1) Територіальний поділ Республіки Македонія, відповідно 
до якого встановлюються територія, назви, столиці та кор-
дони муніципалітетів, про цедура створення муніципалітетів 
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(об’єднання, поділ та зміна кордонів) та інші питання щодо 
територіального поділу регулюються законом.

(2) Створення нових муніципалітетів, а також зміна столиць 
муніципалітетів регулюються законом.

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ

Стаття 20
(Загальна компетенція)

(1) У рамках закону та згідно з принципом субсидіарності 
муніципалітети мають право здійснювати на власній території 
діяльність, що має місцеве значення, яка не виключається з їх ком-
петенції і не належить до компетенції органів державної влади.

Стаття 21
(Повноваження муніципалітетів)

(1) У рамках закону муніципалітети незалежно регламенту-
ють і здійснюють діяльність, яка має суспільний інте рес і міс-
цеве значення, визначену цим або іншими законами, та несуть 
відповідальність за її здійснення.

(2) Закон, що визначає інші повноваження муніципаліте-
тів, визначає також джерела фінансування для здійснення цих 
повноважень.

(3) Повноваження, зазначені у параграфі 1 цієї Статті, є 
вичерпними та винятковими і не можуть бути скасовані або 
обмежені, за винятком випадків, передбачених законом.

Стаття 22
(Перелік повноважень)

(1) Муніципалітети є відповідальними за здійснення таких 
видів діяльності:

1. міське (міське і сільське) планування, надання дозволів 
для будівництва будівель місцевого значення, догляд за 
територією, урбанізація земельних ресурсів;

2. захист навколишнього середовища та природи – заходи 
щодо захисту і попередження забруднення води, повітря 
і землі, захисту природи, захисту від шуму та іонізова-
ного випромінювання;

3. місцевий економічний розвиток – планування місцевого 
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економічного розвитку, встановлення пріоритетів роз-
витку та структурних пріоритетів, управління місцевою 
економічною політикою; підтримка розвитку малих і 
середніх підприємств та підприємництва на місцевому 
рівні, а також, у цьому контексті, участь у створенні і 
розвитку місцевої мережі установ та органів та заохо-
чення партнерства;

4. комунальна діяльність – постачання питної води; поста-
чання технічної води; дренаж та очищення стічних вод; 
освітлення; дренажні системи для опадів; підтримання 
громадської гігієни; збір, транспортування і переробка 
комунальних твердих і технологічних відходів; регулю-
вання і організація системи громадського транспорту; 
постачання природного газу та енергії для опалення; 
підтримання могил, цвинтарів, крематоріїв і надання 
ритуальних послуг; спорудження, підтримання, рекон-
струкція і захист місцевих доріг та інших інфраструк-
турних об’єктів; регулювання режиму дорожнього руху; 
встановлення та підтримання світлофорів; спорудження 
та підтримка громадських стоянок для автомобілів; усу-
нення автомобілів, залишених у не призначених для 
цього місцях; усунення пошкоджених автомобілів з гро-
мадських місць; спорудження та підтримання ринків; 
чистка димоходів; підтримання і використання парків, 
зелених зон, лісопаркових зон та зон відпочинку; урба-
нізація, підтримання і використання русел рік в урбані-
зованих зонах; встановлення назв вулиць, площ, мостів 
та інших інфраструктурних об’єктів.

5. культура – інституційна і фінансова підтримка культур-
них закладів і проектів; збереження фольклору, звичаїв, 
старих ремесел і подібних культурних цінностей; органі-
зація культурних заходів; заохочення різних форм куль-
турної роботи;

6. спорт і відпочинок – розвиток діяльності у сфері спорту 
та відпочинку; організація спортивних заходів; підтри-
мання та спорудження спортивної інфраструктури; під-
тримка спортивних об’єднань;

7. соціальне забезпечення і захист дітей – дитячі садки 
та будинки для літніх осіб (володіння, фінансування, 
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інвестування та підтримання); надання соціальної опіки 
непрацездатним особам, дітям без батьків і батьків-
ського піклування; дітям з виховними та соціальними 
проблемами; дітям з особливими потребами; дітям з 
неповних сімей; покинутим дітям; особам, які можуть 
піддаватися соціальними ризикам; особам з алкоголь-
ною та наркотичною залежністю; підвищення обізна-
ності громадян; забезпечення житлом осіб, які можуть 
піддаватися соціальним ризикам; забезпечення прав 
та освіти для дітей дошкільного віку. Здійснення цих 
повноважень відбувається згідно з Націо нальною про-
грамою розвитку соціальної допомоги;

8. освіта – створення, фінансування та управління почат-
ковими і середніми школами, що має здійснюватися у 
співпраці з центральним урядом і відповідно до закону; 
організація перевезення студентів і розселення їх у гур-
тожитках;

9. охорона здоров’я – управління мережею закладів охорони 
здоров’я і першої медичної допомоги та забезпечення 
представництва місцевого врядування в органах прав-
ління всіх закладів охорони здоров’я, що перебувають у 
державній власності; санітарна освіта; оздоровлення; про-
філактичні заходи; захист здоров’я працівників і захист на 
робочому місці; моніторинг стану навколишнього серед-
овища; моніторинг інфекційних захворювань; допомога 
пацієнтам з особливими потребами (наприклад, з пси-
хічними проблемами, жертвам жорстокого поводження і 
т.п.); а також інші сфери, що визначаються законом;

10. підготовка та здійснення заходів для захисту і поря-
тунку громадян і майна під час військових конфліктів, 
стихійних та інших лих, а також захист від їх наслідків;

11. протипожежні заходи, що здійснюються місцевими про-
типожежними загонами;

12. нагляд за діяльністю, що належить до компетенції муні-
ципалітету;

14. інші види діяльності, визначені законом.
(2) Повноваження, зазначені у параграфі 1 цієї Статті, здій-

снюються відповідно до стандартів і про цедур, визначених 
законом.



747

2.3. Досвід запровадження механізмів децентралізації у державах...

(3) Законом визначаються види діяльності, що належать до 
повноважень муніципалітету, здійснення яких є обов’язковим.

Стаття 23
(Делеговані повноваження)

(1) Орган державного управління відповідно до закону може 
делегувати виконання певних завдань, що відносяться до його 
компетенції, меру.

(2) У випадках, зазначених у параграфі 1 цієї Статті, кошти 
з бюджету Республіки Македонія, призначені для виконання 
цих завдань, мають також бути передані.

(3) Порядок виконання завдань, зазначених у параграфі 1 цієї 
Статті, може бути змінений з метою пристосування до місцевих 
обставин за умови дотримання стандартів, визначених законом.

(4) Відповідальність за виконання делегованих завдань несе 
орган державного управління, зазначений у параграфі 1 цієї 
Статті.

Стаття 24
(Шляхи здійснення повноважень)

(1) З метою здійснення своїх повноважень муніципалітети 
можуть згідно із законом створювати громадські органи.

(2) Муніципалітет згідно із законом може делегувати здій-
снення певних видів діяльності, що мають суспільний інте рес і 
місцеве значення, іншим юридичним чи фізичним особам на під-
ставі угоди про здійснення діяльності, що має суспільний інте рес.

(3) Муніципалітет згідно з принципом субсидіарності несе 
відповідальність за здійснення діяльності, що має суспільний 
інте рес, зазначеної у параграфах 1 і 2 цієї Статті.

IV. ПРЯМА УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ  
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МУНІЦИПАЛІТЕТАХ

Стаття 25
(Форми участі громадян)

(1) Громадяни беруть безпосередню участь у процесі прий-
няття рішень щодо питань, які мають місцеве значення, шля-
хом громадської ініціативи, зборів громадян і референдумів, 
що проводяться у спосіб і відповідно до про цедури, визначе-
них законом.
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(2) Витрати, пов’язані з прямою участю громадян у процесі 
прийняття рішень, покриваються з муніципального бюджету.

Стаття 26
(Громадська ініціатива)

(1) Громадяни мають право запропонувати раді прийняти 
певний нормативний акт або розглянути певне питання, що 
входить до її компетенції.

(2) Громадська ініціатива не може стосуватися кадрових і 
фінансових питань.

(3) Рада зобов’язана розглянути пропозицію, про яку 
йдеться у параграфі 1 цієї Статті, якщо її підтримують принай-
мні 10% виборців муніципалітету, тобто території місцевого 
самоврядування, якої стосується відповідне питання.

(4) Рада зобов’язана здійснити розгляд, про який йдеться у 
параграфі 3 цієї Статті, протягом 90 днів з моменту внесення 
ініціативи та повідомити громадян про своє рішення.

Стаття 27
(Збори громадян)

(1) Збори громадян можуть скликатися для вирішення 
питань як на всій території муніципалітету, так і на території 
його окремих частин.

(2) Збори громадян скликаються мером муніципалітету за 
його/її власною ініціативою, на вимогу ради або принаймні 
10% виборців муніципалітету, тобто території місцевого само-
врядування, якої стосується відповідне питання.

(3) Органи муніципалітету зобов’язані впродовж 90 днів 
розглядати рішення, прийняті на зборах громадян, та брати їх 
до уваги у процесі прийняття рішень і визначення заходів сто-
совно питань, яких вони стосуються, а також повідомляти гро-
мадян про свої рішення.

Стаття 28
(Референдум)

(1) Шляхом референдуму громадяни можуть вирішувати 
питання, що відносяться до компетенції муніципалітету, а 
також інші питання місцевого значення.
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(2) Рада зобов’язана оголосити референдум за вимогою при-
наймні 20% виборців муніципалітету.

(3) Рада може за власною ініціативою оголосити референ-
дум щодо питань, які належать до її компетенції.

(4) Рішення, прийняте на референдумі, є обов’язковим для 
ради.

Стаття 29
(Скарги і пропозиції)

(1) Кожен громадянин має право особисто або разом з 
іншими подавати скарги і пропозиції стосовно діяльності орга-
нів муніципалітету і муніципального управління.

(2) Мер зобов’язаний:
- створювати належні умови для подання скарг і пропозицій;
- надавати заявнику детальну відповідь протягом 60 днів з 

моменту отримання скарги або пропозиції;
- передавати скарги і пропозиції, що відносяться до компе-

тенції муніципальних органів, відповідальному органу, та 
повідомляти про це заявника.

Стаття 30
(Відкриті слухання, опитування і пропозиції)

(1) У процесі розробки правил муніципалітету рада, а саме, 
мер може провести попередні відкриті слухання чи опитування 
або закликати громадян надати свої пропозиції.

V. СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Стаття 31
(Муніципальні органи)

(1) Органами муніципалітету є рада і мер.

Стаття 32
(Спосіб функціонування муніципальної ради)

(1) Рада є представницьким органом громадян, що приймає 
рішення в рамках компетенції муніципалітету.

(2) З метою розгляду питань і формулювання пропозицій 
стосовно певної сфери рада може створювати постійні або тим-
часові комітети.
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(3) Склад і спосіб обрання членів комітетів, зазначених у 
параграфі 2 цієї Статті, встановлюється статутом.

(4) Склад комітетів, зазначених у параграфі 2 цієї Статті, від-
повідає пропорційному представництву політичних партій у раді.

Стаття 33
(Обрання членів ради)

(1) Рада складається з представників громадян, обраних на 
загальних, прямих і вільних виборах шляхом таємного голосу-
вання.

(2) Обрання членів ради регулюється законом.

Стаття 34
(Кількість членів ради)

(1) Кількість членів ради визначається залежно від кіль-
кості жителів муніципалітету і не повинна бути меншою, ніж 9, 
і більшою, ніж 33, відповідно до наведеного нижче:

Жителі Члени ради

до 5 000 9

від 5 001 до 10 000 11

від 10 001 до 20 000 15

від 20 001 до 40 000 19

від 40 001 до 60 000 23

від 60 001 до 80 000 27

від 80 001 до 100 000 31

понад 100 000 33

Стаття 35
(Статус членів ради)

(1) Члени ради обираються строком на чотири роки.
(2) Члени ради представляють громадян і приймають 

рішення у раді відповідно до своїх власних переконань.
(3) Члени ради не можуть бути відкликаними.
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Стаття 36
(Обов’язки ради)

(1) Рада:
1. приймає статут муніципалітету та інші правила;
2. приймає муніципальний бюджет і річний бухгалтер-

ський баланс муніципалітету;
3. визначає розмір власних джерел доходів для фінансу-

вання муніципалітету в рамках, визначених законом;
4. створює громадські органи у межах компетенції муніци-

палітету і здійснює нагляд за їхньою діяльністю;
5. призначає членів правління створених громадських 

органів;
6. приймає робочі програми і фінансові плани для фінансу-

вання громадських органів, створених муніципалітетом;
7. затверджує звіти щодо виконання бюджету і річного 

бухгалтерського балансу муніципалітету;
8. вирішує згідно із законом питання щодо видачі дозволів 

для здійснення діяльності, що має суспільний інте рес; 
9. затверджує звіти щодо діяльності та річного бухгалтер-

ського балансу громадських органів, створених муніци-
палітетом;

10. вирішує питання розпорядження муніципальною влас-
ністю;

11. вирішує згідно із законом питання щодо здійснення 
фінансового контролю за муніципальним бюджетом;

12. обирає згідно із законом голову регіо нального підроз-
ділу Міністерства внутрішніх справ у муніципалітеті;

13. розглядає і затверджує річний звіт щодо безпеки гро-
мадян на території муніципалітету, що передається 
Міністру внутрішніх справ і Державному прокурору;

14. може давати рекомендації голові регіо нального під-
розділу Міністерства внутрішніх справ у сфері безпеки 
громадян і безпеки руху, і

15. здійснює іншу діяльність, передбачену законом.
(2) Якщо рада не затверджує звіти, про які йдеться у пара-

графах 1(7) і 1(9) цієї Статті, у відповідального наглядового 
органу, зазначеного у параграфі 3 статті 70 цього Закону, існує 
підстава для відкриття провадження щодо контролю за майно-
вими та фінансовими операціями.
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(3) Посадова особа, про яку йдеться у параграфі 1(12) цієї 
Статті, вважається обраною, якщо за нього/неї проголосувала 
більшість з усіх муніципальних рад, які відносяться до регіо-
нального підрозділу Міністерства внутрішніх справ.

[…]

Стаття 42
(Прозорість у роботі ради)

(1) Рада працює у режимі засідань.
(2) Засідання ради є відкритими.
(3) Рішення про недопущення громадськості приймається 

двома третинами голосів від загальної кількості членів ради у 
разі, коли для цього існують обґрунтовані підстави, передбачені 
статутом.

(4) Громадськість не може бути недопущеною на засідання 
під час розгляду муніципального бюджету, річного бухгалтер-
ського балансу і планів забудови.

Стаття 43
(Права та обов’язки членів ради)

(1) Члени ради мають право та обов’язок відвідувати та 
брати участь у роботі ради та її постійних і тимчасових комі-
тетів.

(2) Члени ради мають право вносити ініціативи та пропози-
ції під час засідань ради та ставити запитання меру.

(3) Проти членів ради не можуть бути висунуті кримінальні 
обвинувачення, вони не можуть бути затримані за висловлення 
своєї думки або за голосування у раді.

(4) Роботодавець зобов’язаний дозволити члену ради бути 
відсутнім на робочому місці з метою участі у засіданні ради або 
комітетів, членом яких він/вона є.

(5) Члени ради згідно з цим Законом мають також інші 
права та обов’язки, передбачені статутом та іншими правилами.

[…]

Стаття 49
(Вибори мера)

(1) Мер обирається на загальних, прямих і вільних виборах 
шляхом таємного голосування згідно із законодавством, що 
регулює місцеві вибори.
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Стаття 50
(Повноваження мера)

(1) Мер:
1. діє як представник муніципалітету;
2. контролює законність постанов ради;
3. публікує постанови ради в офіційному виданні муніци-

палітету;
4. забезпечує виконання рішень ради;
5. забезпечує здійснення видів діяльності, делегованих 

муніципалітету відповідно до закону;
6. ініціює і пропонує до прийняття постанови, що відно-

сяться до компетенції ради;
7. представляє річний бюджет і річний бухгалтерський 

баланс до бюджету муніципалітету;
8. здійснює виконання бюджету муніципалітету;
9. обирає керівників громадських органів, створених муні-

ципалітетом, на підставі відкритих вакансій;
10. регулярно згідно зі статутом інформує раду про реаліза-

цію ним/нею своїх повноважень;
11. вирішує згідно із законом питання адміністративного 

характеру щодо прав, обов’язків та інте ресів юридичних 
і фізичних осіб;

12. затверджує посібник для кадрів муніципальної адміні-
страції;

13. здійснює керівництво муніципальною адміністрацією;
14. вирішує питання щодо наймання, прав та обов’язків 

працівників муніципальної адміністрації, якщо законом 
не визначено інакше;

15. забезпечує належне та законне використання, підтри-
мання і захист муніципальної власності відповідно до 
закону і статуту, а також

16. здійснює іншу діяльність, передбачену законом і стату-
том.

(2) Мер може уповноважити відповідального муніципаль-
ного чиновника приймати рішення з адміністративних питань 
та підписувати акти.
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Стаття 51
(Контроль за законністю актів  
перед їхнім оприлюдненням)

(1) Якщо мер вважає, що певний акт ради не відповідає 
Конституції і законам, він зобов’язаний протягом 7 днів після 
його прийняття відмовити у його оприлюдненні шляхом резо-
люції, яка має містити пояснення причин відмови.

(2) Рада зобов’язана розглянути резолюцію, зазначену у 
параграфі 1 цієї Статті, і прийняти рішення стосовно неї про-
тягом 15 днів з моменту прийняття резолюції.

(3) Якщо рада підтвердить свій акт, мер зобов’язаний опри-
люднити його і водночас ініціювати провадження щодо оцінки 
конституційності та законності цього акту в Конституційному 
Суді Республіки Македонія.

(4) Мер зобов’язаний повідомити міністерство, відпові-
дальне за місцеве самоврядування, про ініціювання прова-
дження, про яке йдеться у параграфі 3 цієї Статті.

Стаття 52
(Виконання функцій мера)

(1) Новообраний мер перебирає на себе функції попере-
днього мера протягом 7 днів з дати виборів.

(2) Мер має професійно виконувати свої функції.
(3) Під час виконання своїх функцій мер не може займатися 

іншою професійною діяльністю.
(4) Мер не повинен нести кримінальну відповідальність або 

бути ув’язненим за думку, висловлену у ході засідання ради.
(5) Мер визначає, хто з членів ради його/її заміщає у разі 

його/її відсутності.
(6) Член ради призупиняє свою діяльність на час заміщення 

мера.
(7) Голова ради не може заміщувати мера.
(8) Розмір зарплати і матеріальної допомоги, яку отримує 

мер, а також грошової компенсації члена ради, який заміщає 
мера, встановлюється законом.

Стаття 53
(Конфлікт інте ресів мера)

(1) Мер не може бути призначений членом наглядових, 
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адміністративних або контролюючих органів ділових асоціа-
цій та громадських органів.

(2) Мер не може брати участь у процесі прийняття рішень 
щодо питань, які стосуються фінансових або інших особистих 
інте ресів його/її самого/самої, його/її дружини/чоловіка, дітей 
або родичів другого ступеня споріднення.

(3) Мер зобов’язаний повідомляти раду про наявність інте-
ресів, про які йдеться у параграфі 2 цієї Статті.

(4) У випадках, про які йдеться у параграфі 2 цієї Статті, 
рішення приймається одним із членів ради, якого обирають за 
тією самою про цедурою, що і голову ради.

[…]

Стаття 55
(Комітет з питань відносин між громадами)

(1) Комітет з питань відносин між громадами створюється 
у муніципалітеті, у якому відповідно до останнього перепису 
принаймні 20% від загальної кількості жителів є членами пев-
ної громади.

(2) Комітет, зазначений у параграфі 1 цієї Статті, склада-
ється з рівної кількості представників кожної громади муніци-
палітету.

(3) Спосіб обрання членів Комітету визначається статутом.
(4) Комітет розглядає питання, що стосуються відносин між 

громадами, представленими у муніципалітеті, висловлює думки 
щодо них і пропонує способи їх розв’язання.

(5) Муніципальна рада зобов’язана розглядати думки і про-
позиції, про які йдеться у параграфі 4 цієї Статті, і виносити 
рішення стосовно них.

Стаття 56
(Рада з питань захисту споживачів)

(1) Рада може створити раду з питань захисту спожива-
чів, до складу якої мають входити представники великих груп 
користувачів громадських послуг, з метою розгляду питань і 
розробки пропозицій щодо якості послуг громадських органів 
муніципалітету.

(2) Склад, спосіб обрання членів і сфера діяльності ради, про 
яку йдеться у параграфі 2 цієї Статті, визначаються статутом.
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VI. МУНІЦИПАЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Стаття 57
(Організація муніципальної адміністрації)

(1) Для здійснення діяльності, що відноситься до компетен-
ції муніципальних органів, створюється муніципальна адміні-
страція.

(2) До структури муніципальної адміністрації входять сек-
тори і відділи.

(3) Муніципалітет може створити муніципальний відділ 
контролю з метою нагляду за здійсненням діяльності, що нале-
жить до його компетенції.

(4) Організаційна структура, обсяг повноважень і спосіб 
виконання завдань муніципальної адміністрації визначаються 
радою на підставі пропозицій мера.

Стаття 58
(Статус працівників муніципальної адміністрації)

(1) Працівники муніципальної адміністрації, які виконують 
професійні, нормативно-правові, виконавчі, адміністративні, 
наглядові функції і приймають рішення з адміністративних 
питань, мають статус державних службовців.

(2) Щодо питань найму, прав та обов’язків, системи зарплат 
і грошових компенсацій, відповідальності, оцінки діяльності та 
звільнення з роботи у муніципалітеті працівників, зазначених у 
параграфі 1 цієї Статті, застосовуються положення Закону про 
державних службовців.

(3) До працівників муніципальних адміністрацій, які вико-
нують адміністративно-технічні та допоміжні функції, застосо-
вуються положення чинного законодавства.

Стаття 59
(Представництво громад у процесі найму)

(1) У процесі найму працівників до муніципальних адмі-
ністрацій і громадських органів, створених муніципалітетом, 
звертатиметься увага на належне і справедливе представництво 
громадян, які є членами всіх громад, представлених у муніци-
палітеті, на всіх рівнях служби, з урахуванням таких критеріїв, 
як професіоналізм і компетентність.
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Стаття 60
(Обов’язки муніципальної адміністрації)

(1) Муніципальна адміністрація:
1. готує документи для ради і мера;
2. здійснює підготовку до засідань ради, а також до засідань 

її постійних і тимчасових комітетів;
3. виконує професійні завдання для ради і мера;
4. веде бухгалтерський облік муніципалітету;
5. слідкує за ситуацією у сферах, що відносяться до компе-

тенції муніципалітету, проводить аналіз ситуації і надає 
пропозиції щодо розв’язання проблемних питань;

6. надає згідно із законом інформацію щодо діяльності 
муніципалітету на запит відповідальних органів;

7. керує документообігом муніципалітету і зберігає доку-
менти до їхнього знищення або передачі до Державного 
архіву Республіки Македонія, а також

8. виконує інші завдання, визначені радою і мером.

Стаття  61
(Створення і розпуск спільної адміністрації)

(1) Органи спільної адміністрації, призначені для вико-
нання певних функцій, створюються і розпускаються на підставі 
рішення, прийнятого більшістю від загальної кількості членів 
муніципальних рад.

(2) На підставі рішення, про яке йдеться у параграфі 1 
цієї Статті, укладається письмова угода, у якій визначаються: 
муніципалітети, які створюють органи спільної адміністрації; 
місце розташування органу спільної адміністрації; види, обсяг 
та спосіб здійснення діяльності; питання використання буді-
вель та устаткування; питання фінансування; спосіб розпуску; 
а також питання нагляду за діяльністю органу спільної адмі-
ністрації. 

(3) Угода, про яку йдеться у параграфі 2 цієї Статті, публіку-
ється в «Офіційному віснику Республіки Македонія».
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VII. АКТИ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Стаття 62
(Акти ради)

(1) У процесі здійснення діяльності згідно зі своїми повнова-
женнями рада приймає такі акти: статут, програми, плани, накази 
та інші акти, визначені законом.

(2) Акти приймаються більшістю голосів від загальної кількості 
членів ради, якщо інше не передбачено цим або іншим законом.

(3) Акти, для імплементації яких потрібні фінансові кошти, 
повинні також містити положення, що встановлюють джерела та 
обсяг коштів для їхньої імплементації.

(4) Акти публікуються в офіційному виданні муніципалі-
тету протягом 7 днів з дати їх прийняття.

(5) Акти, зазначені у параграфі 1 цієї Статті, набувають чин-
ності на восьмий день після їх опублікування, якщо інше не 
передбачено статутом.

(6) Всі опубліковані акти зберігаються муніципалітетом та 
мають бути доступними для громадськості.

Стаття 63
(Акти мера)

(1) З метою вирішення питань, що стосуються прав, обов’язків 
та інте ресів фізичних та юридичних осіб, мер приймає резолюції.

VIII. ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛІТЕТУ

Стаття 64
(Власність муніципалітету)

(1) Муніципалітет має право власності на речі і кошти та 
пов’язані права.

(2) Власність муніципалітету підлягає оцінці та відобража-
ється у річному бухгалтерському балансі.

(3) Використання та управління власністю муніципалітету 
здійснюється добросовісно та відповідно до інте ресів суспіль-
ства у спосіб, передбачений законом.



759

2.3. Досвід запровадження механізмів децентралізації у державах...

Стаття 65
(Власність громадських органів)

(1) Громадські органи, створені муніципалітетом, є влас-
ністю муніципалітету.

Стаття 66
(Продаж речей, що перебувають  

у власності муніципалітету)
(1) Муніципалітет може продати речі, які перебувають у 

його власності, тільки шляхом відкритого аукціону, проведе-
ного згідно із законом.

(2) Ціна речей, про які йдеться у параграфі 1 цієї Статті, не 
може бути нижчою за їх ринкову вартість.

(3) Кошти, отримані від продажу речей, що перебувають у 
власності муніципалітету, можуть бути реінвестовані лише для 
придбання нових або відновлення існуючих речей у власності 
муніципалітету.

Стаття 67
(Передача у користування речей,  

що перебувають у власності муніципалітету)
(1) Речі, що перебувають у власності муніципалітету, можуть 

бути переданими у користування іншим особам шляхом відкри-
того аукціону, проведеного згідно із законом.

Стаття 68
(Речі загального призначення)

(1) Муніципалітет повинен слідкувати за законним і право-
мірним використанням речей загального призначення.

IX. НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Стаття 69
(Види і способи здійснення нагляду)

(1) Нагляд за діяльністю муніципальних органів у процесі 
здійснення ними їхніх повноважень включає нагляд за закон-
ністю, а також контроль і аудит майнових та фінансових операцій.

(2) Нагляд за діяльністю муніципальних органів при 
виконанні ними делегованих функцій, що перебувають у 
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компетенції органів громадської адміністрації, включає нагляд 
за законністю та ефективністю.

(3) У визначених законом випадках здійснюється попере-
дній нагляд, що має включати питання відповідності правилам 
муніципалітету.

(4) Спосіб і про цедура здійснення нагляду за роботою муні-
ципальних органів визначаються законом.

(5) Муніципальні органи зобов’язані співпрацювати з нагля-
довими органами.

Стаття 70
(Наглядові органи)

(1) Нагляд за законністю актів муніципалітету здійснюється 
міністерством, відповідальним за виконання функцій, що сто-
суються місцевого самоврядування.

(2) Нагляд за законністю діяльності муніципальних органів 
здійснюється органами державної адміністрації.

(3) Контроль за майновими та фінансовими операціями 
муніципалітету здійснює Міністерство фінансів.

(4) Аудит майнових та фінансових операцій муніципалітету 
здійснює Державне аудиторське бюро відповідно до Закону про 
державний аудит.

(5) Нагляд за делегованими повноваженнями здійснює 
орган державної адміністрації, повноваження якого були деле-
говані муніципалітету.

Стаття 71
(Нагляд за законністю актів муніципалітету)

(1) Мер зобов’язаний протягом 10 днів з моменту опубліку-
вання актів муніципалітету передавати їх до міністерства, від-
повідального за виконання функцій, що стосуються місцевого 
самоврядування.

(2) Якщо орган, про який йдеться у параграфі 1 цієї Статті, 
вважає, що акт не відповідає Конституції і законам, він протя-
гом 45 днів з моменту передачі акту приймає резолюцію сто-
совно зупинення імплементації відповідного акту, вказавши 
причини зупинення.

(3) Резолюція, про яку йдеться у параграфі 2 цієї Статті, 
публікується в «Офіційному віснику Республіки Македонія».
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(4) Орган, зазначений у параграфі 1 цієї Статті, зобов’я-
заний протягом 30 днів з часу опублікування резолюції, 
про яку йдеться у параграфі 2 цієї Статті, порушити перед 
Конституційним Судом Республіки Македонія питання щодо 
оцінки конституційності та законності відміненого акту.

(5) Якщо питання не порушено у строк, визначений у пара-
графі 4 цієї Статті, зупинений у дії акт набуває чинності.

Стаття 72
(Аудит майнових та фінансових операцій)

(1) Державне аудиторське бюро згідно із законом здійснює 
регулярний аудит фінансової звітності муніципалітетів.

(2) Мер зобов’язаний протягом 30 днів з моменту їх подачі 
передавати звіти щодо виконання бюджету і річного бухгалтер-
ського балансу муніципалітету Державному аудиторському бюро.

(3) Заключний звіт про проведену аудиторську перевірку 
передається муніципальним органам, міністерству, відповідаль-
ному за питання місцевого самоврядування, та Міністерству 
фінансів.

Стаття 73
(Попередня згода)

(1) Якщо для прийняття акту муніципалітетом необхідна 
попередня згода іншого органу, цей орган повинен надати її 
протягом 60 днів з моменту передачі йому проекту акту.

(2) Якщо попередня згода не надана протягом періоду, зазна-
ченого у параграфі 1 цієї Статті, акт вважається прийнятим у 
вигляді, запропонованому муніципалітетом.

[…]

XI. МЕХАНІЗМИ СПІВПРАЦІ МІЖ МУНІЦИПАЛІТЕТАМИ, 
УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ МАКЕДОНІЯ  

І ОРГАНАМИ АДМІНІСТРАЦІЇ

Стаття 78
(Консультації з муніципалітетами)

(1) У процесі підготовки та прийняття рішень, які стосу-
ються муніципалітетів, з останніми необхідно вчасно та належ-
ним чином консультуватися.
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(2) З муніципалітетами необхідно консультуватися під час 
підготовки територіального плану Республіки.

(3) Спосіб проведення консультацій, зазначених у парагра-
фах 1 і 2 цієї Статті, визначається законами, що регулюють від-
носини у відповідній сфері.

Стаття 79
(Угоди про співпрацю між державою і муніципалітетами)

(1) Для цілей координації під час планування, розробки 
та імплементації політики у певній сфері або групі сфер Уряд 
може укладати угоди про співпрацю з одним або більше муні-
ципалітетів у сферах або секторах, у яких існує спільний інте-
рес.

(2) Парламент Республіки Македонія інформують про укла-
дення угод, про які йдеться у параграфі 1 цієї Статті.

Стаття 80
(Співпраця між Урядом і муніципалітетами)

(1) Уряд має співпрацювати з муніципалітетами у питаннях, 
що становлять для них інте рес, таких як:

- законодавство, що стосується муніципалітетів;
- розмір загальних дотацій, що надаються муніципалітетам 

протягом календарного року;
- джерела фінансування.
(2) Стосовно співпраці щодо питань, зазначених у параграфі 

1 цієї Статті, готується звіт, у якому мають бути відображені 
питання, щодо яких досягнуто, а також щодо яких не досягнуто 
згоди.

(3) Звіт, про який йдеться у параграфі 2 цієї Статті, переда-
ється до Парламенту Республіки Македонія.

Стаття 81
(Асоціація муніципалітетів Республіки Македонія)

(1) Асоціація муніципалітетів, до якої приєдналися 2/3 
муніципалітетів з усієї території Республіки Македонія з метою 
захисту і вдосконалення спільних інте ресів, повинна мати 
право:

- співпрацювати з Урядом щодо питань, які є важливими 
для муніципалітетів Республіки Македонія;
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- ініціювати прийняття законів, що стосуються вдоскона-
лення місцевого самоврядування;

- вносити пропозиції під час про цедури планування 
бюджету Республіки Македонія у частині, що стосується 
виділення муніципалітетам коштів для цілей здійснення 
ними їхніх повноважень, визначених законом;

- співпрацювати з подібними організаціями з інших країн 
та представляти Республіку Македонія в міжнародних 
організаціях органів місцевого врядування.

(2) Асоціація, про яку йдеться у параграфі 1 цієї Статті, пови-
нна бути створена, організована, зареєстрована і повинна функ-
ціонувати відповідно до умов і у спосіб, передбачений законом.

XII. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 82
(Створення форм місцевого самоврядування)

(1) У муніципалітетах можуть створюватися такі форми міс-
цевого самоврядування:

- у містах – міські громади;
- в інших населених пунктах – місцеві громади.
(2) Територія, на якій створюються міські громади, повинна 

перебувати у межах міста згідно з його планом.
(3) Територія, на якій створюються місцеві громади, пови-

нна перебувати у межах кадастрових муніципалітетів населе-
них пунктів.

(4) Статутом муніципалітету регулюються такі питання: 
форми місцевого самоврядування, що створюються на терито-
рії муніципалітету, відповідно до параграфу 1 цієї Статті; від-
носини з муніципальними органами; діяльність, що входить до 
компетенції мера, завдання здійснення якої може бути деле-
говане голові ради органу місцевого врядування; спосіб виді-
лення коштів для здійснення делегованих повноважень; та інші 
важливі для місцевого самоврядування питання.

Стаття 83
(Компетенція міських та місцевих громад)

(1) На зборах громадян жителі міських та місцевих громад:
- здійснюють перегляд, виробляють позиції та готують 
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пропозиції щодо питань, які їх прямо стосуються і мають 
значення для життя і роботи жителів відповідної терито-
рії;

- можуть обирати раду міської або місцевої громади у спо-
сіб та згідно з про цедурою, визначеною у статуті муніци-
палітету.

Стаття 84
(Обрання ради міської або місцевої громади)

(1) Рада міської або місцевої громади обирається на зборах 
громадян міської або місцевої громади у спосіб та згідно з про-
цедурою, визначеними у статуті муніципалітету.

(2) Вибори, про які йдеться у параграфі 1 цієї Статті, мають 
проводитися одночасно з виборами до ради муніципалітету.

Стаття 85
(Обрання голови ради міської або місцевої громади)

(1) Голова ради міської або місцевої громади обирається з 
числа її членів строком на чотири роки.

(2) Щодо виборів та обов’язків голови ради міської або міс-
цевої громади застосовуються положення статей 47 та 48 цього 
Закону відповідно.

Стаття 86
(Делегування видів діяльності формам  

місцевого самоврядування)
(1) Мер може делегувати здійснення певних видів діяль-

ності, що становлять безпосередній інте рес та повсякденне зна-
чення для життя і роботи жителів, голові ради міської або міс-
цевої громади у спосіб, передбачений статутом муніципалітету.

(2) Рішення про делегування, про яке йдеться у параграфі 
1 цієї Статті, повинне також містити інформацію щодо коштів, 
які виділяються для здійснення діяльності, про яку йдеться 
у параграфі 1 цієї Статті, а також щодо способу здійснення 
нагляду за її здійсненням.
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XIII. ЗАХИСТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 87
(Захист конституційного статусу муніципалітетів)

(1) Рада і мер можуть ставити питання перед Конститу-
ційним судом Республіки Македонія про оцінку конституцій-
ності законів і конституційності та законності загальних актів 
міністерств та інших органів державного управління, якими 
порушується конституційних статус і права муніципалітетів, 
визначені у Конституції.

Стаття 88
(Судовий захист муніципалітетів)

(1) Муніципалітетам має забезпечуватися судовий захист у 
компетентних судах стосовно актів і діяльності органів держав-
ного управління та Уряду Республіки Македонія, що перешко-
джають здійсненню повноважень муніципалітетів, визначених 
Конституцією і законом.

XIV. ОФІЦІЙНІ МОВИ МУНІЦИПАЛІТЕТУ

Стаття 89
(Офіційна мова)

(1) Офіційною мовою муніципалітетів має бути македонська 
з використанням абетки на основі кирилиці.

Стаття 90
(Офіційні мови муніципалітету)

(1) Окрім македонської мови з використанням абетки на 
основі кирилиці мова та абетка, якою користується принай-
мні 20% населення муніципалітету, має бути офіційною мовою 
муніципалітету.

(2) Питання щодо використання мов і абеток, якими корис-
тується менше 20% населення, повинне вирішуватися радою 
муніципалітету.

[…]
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