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· ядковані Головному уnравлінню ветеринарної 

"
ціrЮ ПІдпор . . м· . 

tнсле · вною ветеринарною шспекщєю ІНагрополпики 
нн з держа . . 

медн~и . п нко донна державна шспекщя з карантину рослин Ав-
Украtнн:. рр ~ліки Крим. прикордонних областей або обласні і 
номноt ecn) . . Г · х 

то . . ·uії 3 карантину рослин, шдпорядковаю оловнtn дер-
місью tнсnек у .. м· . ·- · екції з карантину рослин краtни Інагроnолпики 
жаВНІІІ tНСП . Д . .. . . ржавна лісова охорона. пщпорядкована ержкомтсгос-
Украtнн. де . . · · б А .. р 

у .. 
1
. санітарно-еnІДеМІОЛОГІЧНІ СЛУЖ И ВТОНОМНОІ еспу-

пу краІНІ. . . . . 
. К 1• 1 областей райоюв, МІСТ Києва 1 Севастополя, мІст з ра-

блtки Р' " · ' . . . , 
йонним поділом. під~?рядков_~ю М1юстерству о~орони здоров я 

у "ни територіальНІ ІнспекшІ державного геолопчного контролю 
краІ . . . . 

еденнЯ\І робіт по геолоГІчному вивченню надр МІНекоресурсІВ 
за в . . 
УкраїнІІ. органи рибоохорони Гол?вноrо управЛІння по ВІдтворен-
ню. о:..ороні водних живих ресурсІв та регулюванню рибальства у 
во,10ймах України Мінаграполітики України. 

Повноваження цих органів у загальних рисах визначаються 

Законом України "Про охорону навколишнього природного середо

внша··. в частині охорони окремих природних ресурсів - законодав
ЧІtми актами (кодексами, законами) про охорону і використання зе
мЛІ. вод, лісів. надр, тваринного і рослинного світу. Окремі функ

ціовальні напрями їх діяльності у цій сфері встановлено спеціаль

ним законодавством: законами "Про екологічну експертизу", "Про 
ветеринарн) медицину", "Про надзвичайний стан", "Про карантин 

рос.шн", "Про пестициди і агрохімікати" тощо, а також постанова

ми Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів ви
конавчої в.1ади, що визначають функціональні повноваження сnеці
ально уповноважених територіальних органів управління охороною 

навколишнього природного середовища. 

Ю.П. Битяк, канд. юрид. наук, професор, 

диреюпор Інституту державного будівництва 
та .'І1ісцевосо самоврядування АПрН Украtнu, 
ЧІt. -кор. АПрН України 

СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Наука сутністю ·І .. · · -
в.nастив ~ метою якоt є ПІзнання законом1рностеи та 

гравала ~стеи розвитку nрироди, суспільства і людини, завжди віді
альної і дерwоря~ну роль У будь-якому суспільстві, у розвитку соці-

уховноt сфер мате . б . . ... • р1ального виро иицтва 1 самореал1зацн 
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особистості. Особливого значення вона набуває в С) часюtх н108 . .. .. .. - ах, 
умовах фор~tування сощально1~ демократично!. правовоt лержави 

коли Україна спрю.ювує активнІ зусилля на забезпечення еконо,( · 
ного зростання. всебічно'І охорони прав. свобод і без11еІ\и .ІюшнІІІ. 14 -

В "'Основних напрямах соніальної полі1 нки на період !1 

2004 року". схвалених Ука_зом През~щента Україн~! від _24.05.2000 Р~ 
звернено увагу на незадовІЛьний стан науки, а також ВІдзначено. що 
Україна значно відстає від розвинених країн за кількістю впрова
джених розробок. проданих ліцензій тощо. І цей розрив у сфері нау
ково-технічно·, діяльності постійно збільшується Одночасно підкре
слюється. що Україна мас вагомі об'єктивні передумов~! для форму
вання стратегії довгострокового науково-технічного розвитк). !Іро 

це свідчить наявність висококваліфікованих наукових кадрів, \tере

жі сучасних наукових і вищих навчальних заклащв За рівне,, пІдго

товки науково-технічних кадрів, фахівців вищої кваліфікації Украї

на належить до nровідних держав світу. Це стосується і юриднчної 

науки, яка акпtвно вnливає на законотворчий процес. формування 

nравової свІдомості громадян, nідвищення авторитету нашої держа

ви у світовому співтоваристві. 

Розвиток юридичної науки супроводжується видання~, зна

чної кількості законів та нормативно-правових актІв, в якнх "Jакріп

люються різні форми nравового регулювання наукової 1 науково
технічної діяльності, державної ПІдтримки науки в Україні. органі

заційні засади наукових досліджень, nравовий статус Ііа] 1\Овців. а 

також законів, інших нормативно-правових актів щодо врегулюван

ня всІх напрямів суспільної та державної діяльності. Доста1 ньо зве

рнуrи увагу на те, що за І О років незалежності прийнято бтпько 

1800 законів, серед яких нИ1ка ключових. 

На жаль, не можна сказати, що закони цілком відповідають 

вимогам життя і що під час їх розроблення належним чином врахо

вуються економічні, соціальні, політичні, демографічні та Інші чин
ники. Не завжди прогнозуються наслідки видання таюtх законів. 

Сьогодні є об'єктивна необхідність підвищити ро.1ь законо

давства, у тому числі й щодо мІсцевого самовряд:ування, його зна

чення в розбудові української державності. Значною мірою це З~1е
жить від того, як воно сnриймається виконавцями, населенням. Иде
ться про ефективність цього законодавства. Однак багато законів не 
nрацюють тому, що в них нерідко втілений або вузькогалузевий ін
терес, або інтерес окремих прошарків населення, а не зага.1ьнонаро
дний. З nолітико-nравової nрактики України зник!Іа c~tcтe\ta поnе
реднього всенародного обговорення найбільш важтших законопро
ектів, яка раніше була досить поширеною. Наприклад, Закон .. Про 
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ння в Україні" за роки незалежності України 
. самоврядува . . · 

мtсuеве · . а разів. Проект змІн 1 доповнень до нього є 1 ни-
. ався декrльк . 

змtнюв .0 разу його положення у виглядІ законопроекту не . · жодно• . 
нІ. Однак . . 

0 8 центральній пресІ для всенародного обговорен-
б о надрукован .. . .. 
ул м одна з форм безпосередньо• демократн - всена-

Таким чино , . 
ня. ~ ення найбільш важливих законопроектІв - не викори-
родне ооговор 

СТОВ\(lЬСЯ . · 
· 3 тає на себе увагу той факт. що за останнІ роки з право-

вер у .. . 3 
б м місцевого самоврядування в краtнІ захищено лише 

вІtХ про ле . . . . 
тські дисертації. С навчальнІ посІбники. пщручники з мую-

кандІша . _ . . 
.\ого ) nравЛІння стаrп, але сериозних монографІчних досш-ІІІІІІа:Іь . ' _ . 

лжень поки що не здІйснено. Цеи недол!к треба усунути. ~рак на~-
ковІІх розробок негативно п.озн~:аєть_ся 1 на закон?творен~І, мехаю

.3~1і його здійснення та реалІзащІ приинятих закоюв. АналІз держав
но-правовІІХ nроцесів потребує вра.хування наробок політологів, со
ніологів. теорепtків nрава, інших фахівців. 

у дослідженні проблем державного будівництва. станов-

1сння їd розвитку ~ісцево•·о самоврядування, функціонування рад 

не.1остатньо використовується потенціал освітніх та наукових уста

нов, в тому чнслі Академії правових наук України, їі інститутів, 
особливо Інституту державного будівництва та місцевого самовря

дування. Лише один приклад. Академія правових наук України, Ін

стІІтут державного будівництва та місцевого самоврядування висту

ГІа.іНІ з пропозицією про підготовку Програми розвитку місцевого 

самоврядування в Україні, в тому числі за участю інших наукових 

}Станов. державних органів, різних асоціацій, об'єднань, Фонду 

сnрияння \tісцево:о.Іу самоврядуванню України. Про це повідомляло

ся на наукових і науково-nракп1чних конференціях, круглих столах, 
інших зборах. Ініціативу було схвалено, про що свідчить затвер
дження Указом Президента України від 30.08.2001 р. Програми 
державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні. 
Однак ні Академії (Національна юридична, правових наук), ні Ін
ститут державного будівництва та місцевого самоврядування не за
луч':щс~ до розробки Програми чи їі експертизи. Таким чином, зна
чни~ запн науковців-фахівців не залучається до виконання актуаль
них 1 важливих nитань державотворення та вирішення проблем міс
цевого самоврядування . Безсумнівно, можна говорити про недоста
тнє та неефективне використання творчого потенціалу академічної 
науки. 

Нагальною є потреба наукового обГрунтування процесу за-
проваджен · · 
с ня У ВІтчизняну правову систему мІжнародно-правових 
тандарті в, насамперед щодо утвердження, забезпечення та захисту 
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nрав і свобод людини і громадянина, дослідження можливостей їх 

адаnтації в У країні з урахування!'.! умов перехідного період), націо
нальних традиціn та менталітету, позит11вних напрацювань україн
ських вчених-юристів . У цьому nроцесі чільне МІсце ІІЗJІежІпь но

вому напряму вІтчизняної правової науки - порІВняльному право. 
знавству, яке поступово стає необхідним елементом всебічного до
слідження проблематики будь-якої юридичної дисципл 1н 11 , 
обов'язковим критерієм його обгрунтованості та належної якості 

Тому не є виладковим утворення останнім часом в УкраїнІ сnеціа.,11• 
зованих наукових установ. які покликані nрофесійно Іай~tатнся 

nроблемами порівняльного правознавства. Зокрема, з інщіа1иви 

Президента Академії nравових наук України В .Я Гація у структ) рі 
Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування утворено сектор порівняльного nравознавства ·1 

nроблем державного будівництва та місцевого самовря.:хування 

Правознавство, всі його галузеві підроздІЛи nокликані бі.1ьш грун

товно вnливати на становлення сучасної nравової системи України, 

на розвиток законодавства, nідвищення ефективносТІ діяльності мІ

сцевого самоврядування, зміцнення законності та nравоnорядк~. 

На нинішньому етаnі розвитку місцевого самовряд~ ванtІЯ 
виникла низка nроблем, вирішення яких можливо тільюt на ·щгаль

нодержавному рівні, насамnеред законодавчим органом В~рхов
ною Радою України. Постає nитання про форми та зміст державноі 

nідтримки місцевого самоврядування, ефективність судового захІ1-

сту його nрав. 

Невирішеними залишил~ся nитання про створення нааеж

ної nравової бази для реального функціонування територіа:1ьних 

громад як первинних суб'єктів місцевого самоврядування і основ
них носіїв його повноважень, а також про форми реалізації прав те
риторіальних громад - вибори, референдуми, загальнІ збори 3а .-" іс

цем nроживання, громадські слухання , місцеві Ініціативи . 
Необхідно: забезnечити належні nравові основи місцевого 

самоврядування; внести суттєві зміни та доnовнення до законів, 
nрийнятих до введення в дію Конституції України, в яких регулюю

ться nитання nравового статусу та повноваження органів місцевого 

самоврядування; внести зміни та доnовнення до закону про місцеве 
самоврядування, зокрема, в частині розnоділу повноважен ь між ор
ганами і посадовими особами місцевого самоврядування ; більш nо
вно визначити статус сільських, селищних та міських голів, інших 
його nосадових осіб; ліквідувати nрогалини та супереч.1иві nоло
ження. Доречно, на наш nогляд, nрийняти низку нових законів: про 
обласні та районні ради як органи регіонального самоврядуваНІіЯ , 

зо 



. · омади та форми реалізації їх прав - референду-
тор1альнІ гр . . .. 

....n терн . ння· про органи самооргаНІзацІІ населення ; про •or- адсьКІ слvха , . . 
ми. гром . : ад· про комунальН) власНІсть; про МІсцевий бю-

. uії мІсцевих р , . ~ ·- П acou•a . істративно-rериторІальнии устрtн тощо. ричому 8-· прО адМІН ." б б ..,.._.. . прийняти у "пакетІ , що за езпечило узгодже-
"'·-ано ш закони . . . 
\1011' нні відносин, яКІ складаються в системІ мІсцевого 
ність у регулюва 

овряд\вання . . 
сам •11 ібно наУково обrрунтувати напрямки вдосконалення 1 

отр . . . 
. тимальну діючу систему та структуру оргаНІв мІсцевого 

закрІПІІТИ ОП . . - . б . 
. ння форми їх діяльностІ; вщновнти раионю та о ласю 

самовряд) ва , . .. 
ооноправні органи репонального самоврядування з ІХ ко-

ради як п б ' . . 
ю власністю. бюджетом; tльш конкретно 1 чtтко визначн-

мунально . . . 
ти статус районн11Х у місп рад, ~також мІсцевих рад, ЯКІ _знаходять-

. ·ють на території інших (мІських) рад; поєднати в мІсцевих ра-
ся І ЛІ . ) . . 
ах постійні комісії та відділи (управшння ; скоротити КІЛЬКІсть де-
д .. .. 
nутатів , місцевих радах до оптимально! для виконання ними своІх 
обов'яз~ів, можливо, на постійній основі. Важливими є питання що
до розnоді.1у nовноважень окремих мtсцевих рад, сільських. селищ

них. міських голів, щодо визначення змісту делегованих повнова
жень та порядк) й умов їх реалізації, визначення статусу голів рад, 
виконавчих органів місцевих рад, службовців органів місцевого са
моврядування, щодо умов оплати їх праці. пенсійного забезпечення . 

Од.11а із nроблем, шо впливає на ефективність законотворчої 
діяльності та потребує наукового осмислення, стосується їі органі
зації. Відповідно до ст. 93 Конституції України nраво законодавчої 
ініціативи у Верховній Раді УкраїнІ! належить Президентові Украї
ни, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і На

ціональному банку України На думку автора. "право законодавчої 
ініціативи" не nоєднується з тим, що кожний з народних деnутатів 
готує самостіі\но nроект відnовідного закону і вносить його до nев
ного комітету Верховної Ради чи самого законодавчого органу 
~країн_и. Як правило, підготовлені таким чином проекти законів не 
ВІДnовІДають юридичним вимогам та законотворчій техніці (nри
клади: nроект Кодексу місцевого самоврядування - Муніциnального 
кодексу; проекп-t змін до Закону України "Про місцеве самовряду
вання в Україні'', які готуються одними і тими ж особами - народ
ними депутатами). мають або поверховий, загальний характер, або 
охоплюють широке коло nроблем. не регулюючи відnовідних від-
носин нале _ . жним чином. Якщо народнии депутат виступає не лише 
~уб єкrом права законодавчої ініціативи, а й автором nроекту, він 
Удь-якими доступними йому засобами лобіює прийняrrя відповід
ного npoet.;-ry. Не завжди у такому разі інтереси справи збігаються з 
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особистн-.н1 амбіціями, а кількІсть законоrtроектів, що вносяться r 
• 10-

дібвим сnособом, значно nеревищус \ЮЖливостІ Верховної Ра 
•• • . :.:t\1 

щодо ІХ якІсного 1 своєчасного розгляду, вносить .1.езорганізац110 
законотворчий nроцес. Проекти. якІ вносять Президент Украї1.: 
Кабінет Міністрів України чи Нацбанк Україm1. є резупьтато.,1 робо~ 
ти nевного колективу (груnи), а не одніє'І навпь досить гра\Іотно·· 

. І 
людини. КрІм того, це лише законоnроекти, nриnиси яких обгово-
рюються народними деnутатами. Народний деnутат вносить проект 
і сам же вирішує його долю. Без змію1 норм Конституції України 
можна вирішити це nитання. ш1яхом введення в регламент Верхов
ної Ради України nравила, згідно з яким ініціатор законоnроект} не 
може вирішувати його долю. Взагалі треба уnорядкувати nроцес 

nідготовк~І законоnроектів . Вони мають готуватися сnеніально 

створеними робочими груnами (куди можуть входити і народні де
nутати) з обов'язковим залучення\\ nредставю1ків рі1ю1х гал~зей та 
сфер діяльності. юристів. Це дозволить оцінюват11 1аконоnроект ве 
л11ше з точки зору nрофесіоналІВ nевного наnря..,ку. а з усіх nоз11цій. 

узгодип1 його з іншими законоnроектами та чннюt\111 'Jакона~нІ 
Одним із важливих nитань є В.'І.осконалення \Іеханіз~І) 

уnравління економічними 1 соціальнІІ\111 nроцесами на місцях , що 

nотребує такого розnоділу nовноважень між центром та регіонами. 

завдяки яком} останні мог.1и б не тільки вирішувати nоточні, шо

денНІ nитання, а й реалізовувати стратегічні nроблеми розвІІІ к~ ре
гіону В цьому зв'язку доцільно чітко розмеж)'вати nовноваження 

центру та регіонів, nідсилити автономнІсть регіонів шляхо\t nереда

чі їм більшого обсягу nовноважень, особливо щодо майна та фІнан
сів. 

Відомо, що головним завданням та метою місцевоr·о само

врядування є задоволення місцевих nотреб і вирішення конкретних 
nроблем, які виникають на nевній території, власними силами . Про

те дпя самостійного вирішення органамн місцевого са\юврядування 

сусnільних сnрав та nроблем місцевих жителів цим органа\\ необ
хідні відnовідні матеріально-фінансовІ ресурси. То\Іу доцільно з.тій
снити наукове обrрунтування та nрискорити nрийнятrя відnовідн~І\ 
законів. які визначатимуть nорядок формування місцевих бю.тжет1в. 
та законодавчо закріnити nоложення про використання доходів. шо 
створюються у тому чи іншому регіоні, nереважно на \Іісцях. Адже 
від ефективності функціонування місцевих органів виконавчої вла
ди, місцевого самоврядування безnосередньо залеж1пь задоволення 
життєвих інтересів, реалізація nрав, насамnеред шодо соціальноr~ 
захисту громадян жителів села, селища, міста, регіону. О.1.нак досІ 
з nрийняттям Закону про nравовий режим майна сnільної власносТІ 
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. О'"Jад шодо необхідності якого йдеться у прикін-
іхtьних Ір ,. . . . 

терІІТ0Р них положеннях Закону ·про мtсцеве самовряд}-
' 1 11ерехІЛ . Н . . _ 

невІ1 ' · .. ··· питання не вирІшено. инt уnравтння цим ман-
в УкраІНІ · 

ванІJЯ .: ть районні й обласні ради або за їх дорученням ра-
м З;!ІІІСНЮЮ . . ... Вб б . 

но . 6 . сні державні адмІнtстрацtІ. ачається нео хщним 
" нІJІ та о ла . . З 
,,о . . · шодо прискорення прийняття вщповщного акону. в 
ЖІІ ГІІ 13:\ОдІВ . . З . 8 адип• спрошений у nорІвняннІ з визначеним )' аконt 

яко\1) за11ров у .. ." .. "'Про місцеве самоврядування в кра1н1 порядок викорис-

УкраІНІІ vження '- то~1у числі приватизації. майна спільної влас-
rання. вtлч. · J 

ності 
Необхідно торкнутися й наукових розробок. які стосуються 

· вого рівня. З цього привод)' в останні два роки було дещо зро-
мtсuе ... · · ·б · 
6,,ено. Так. проводяться консультащt органІв 1 посадових_ oct м~с-

11своrо самоврядування, виступи перед депутатами рад рІзних рІв

нів. ПІдготовлено Статут територіальної громади м. Харкова, який 
nрніІнято міською радою. Проведено експертну оцінку nроекту 
конuеrщії до Закону України "Про територіальну громаду", за учас

тю науковців здійснюється розробка регіональної програми соці
ально-економічного розвитку Харківської області та ін. Однак слід 

вюнапt. шо розробки в цьому наnрямк} недостатні. 
Нові економічні та політичні реалії. nоставлені сусnільст

во\! завдання. у свою чергу. висувають відповідні вимоги щодо нау

:,овІІх розробок з питань державного будівництва та місцевого са

\1оврядування. які мають зазнати якісних змін, щоб належним чи

ном ос\!ІtслюванІ реформаторські процеси та запроnонувати прак

тІщі конкретні рекомендації й ефективні методи роботи. 
Уявляється, шо концептуально ці nроблеми на найближчий 

період мають передбачати: 

~аналіз наявного стану місцевого самоврядування, держав
ио•·о у11равління. ключових проблем правозастосовчої практики, 
якищt державно-правова наука займається; 

- прогнозування соціально-економічних, nолітичних, мо

ра.lьно-психологічних, інших nередумов та безnосередніх чинників 
1 законо~ірностей розвитку державного управління та місцевого са
моврядування; 

- _наукове обгрунтування шляхів становлення та розвитку 
~~с:емн МІсцевої влади, формування стратегії, принциnів, напрямків 

р дмстних завдань у цій сфері; 
n аналіз суспільних відносин та системи норм щодо врегу-
ювання проблем о . ... . . . . 

вр рганtзащІ 1 дtяльносп апарату мІсцевого само-
Яд\ вання (crtv б . 

Іfенн· • . ж и в органах мІсцевого самоврядування), визна-
я систем11 та с · . труктури органtв мtсuевого самоврядування, 
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розв'язання методологічних nроблем, сnрямованих на вирішен 
реалізацію головних наnрямків їх діяльності; Іfя 1Ct 

- визначення та nравове врегулювання функцій, форм і . . . . . ме. 
тодІВ дІяльностІ органІв • .. нсцевого самоврядування. nошук но 
ефективних сnособів уnравЛІнської діяльності в умовах ринка::~ 
відносин; 

- вирішення nроблем nравового забезnечення реаліза ... 
. . бо . ІЩ 

конститущйних nрав 1 сво д людини 1 громадянина; nошук шлях і 
за доnомогою яких ~ає забезnе:уватися nерев.ага іюерес1в, nрав ві 
свобод громадян над Інтересами Інших учасникІв nравовіднос 11 н · 

наукове обгрунтування можливих шляхів удосконал~Іfня 
уnравління на регіональному і місцевому рІвнях, взаємодії місцевих 
державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування; зако
нодавче закріnлення цих nроцесів; 

nідвищення ролі науки у розробленні nроектів законів, 
інших нормативно-nравових актів, концеnцій. nрограм щодо удо
сконалення місцевого самоврядування. що буде відnовІдати зроста
ючим сусшльним nотребам; 

- nрогнозування самих наукових nроцесів з )рачвання\1 

економічних, соціальних, nолітичних, nравови:\, організаційних. 
морально-nсихологічних та інших реалій; інформаційне забезnечен

ня та відображення наробок державно-nравової ІІЗ) ки відnовідно до 
сучасних інформаційно-технологічних і технічних ВІІмоr та \1Ожли
востей (нові засоби комунікації, закріnлення та nошнрення nраво

вої, наукової і навчальної літератури та ін.), що, у свою •1ергу. nо
требує легалізації електронних та Інших носіїв інформації. система
тизації та кодифікації чинного законодавства, постуnова (за вирі
шенням основних nроблем) деталізація завдань державно-nравової 
науки, їх nрив'язка до nотреб практики, nракпtчна реалізащя. 

За nеріод становлення незалежної України по черзі nанували 
громадівська, державницька та змішана концепції !1-Іісцевого само
врядування. Конституція України 1996 р. закріnила засади місцево

го самоврядування. Однак якщо ст. 140 Конституцї1 України вюна
чає nервинним суб'єктом мІсцевого самоврядування територіальн) 
громаду міст, селищ та сіл, що свідчить про громадівські його заса

ди, то аналіз сукуnності інших норм Конституції. З\1ІСТ) ЗакоН) 
України "Про місцеве са.човрядування в Україні'' в редакції 1997 Р· 
nоказує, що в Україні має також місце застосування е:tе~ІеНТІВ 
державницького лідходу до місцевого самоврядування . 

У реальних умовах державотворення в Україні не~южлив~ 
віднайти застосування у чистому виІлядІ тієї чи іншої конкретно• 
моделі місцевого самоврядування - громадІвської чи державнІшь· 
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· ··ократичних країн у чисто'-1у вигляді їх та-
давстІІІ деm . 8 JІІСОНО . ою на наш nогляд, є так звана змІшана, грома-

JJІІ:...-.- реальн•ш , .. 
- ....... --· .. 0дель яка за сво1м визначенням nокликана р]І{88НИUЬКа m ' • 
."__.ае об' итнвні елементи обох моделей мІсцевого само-
.--т" 8 с 1 nоз 

врІІІІУІ8ННtІ. 

в.д. ЯворсьtеJtй, канд. юрид ІШ)'Іо., доцеит, 
зав. сектора.~, Інституту державного будівництва 
та .wісцевого са.\tаврядування АПрН Украї11и 

рОЛЬ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ У ФУНКЦІОНУВ~ННІ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАІНІ 

Предметом виборчого nрав~ є nрав?ві відносини, що виник~
ють у проuесі здійснення . виборІв не т1ль~и ~ародних депут~т1в 
України і Президента Укра·Іни. а..1е й деnутатІВ МІСцевих рад та СІль

ських. селищних, міських голів. Виборче nраво вистуnає також 
своєрідним індикатором відзеркалення реального розnоділу nолі
тичних сил у сусnільстві. відnовідає на заnитання, наскільки резуль
тати виборів r демократични:~ш та легітимними . Значення мІсцевих 
аиборів зумовлено роллю місцевого самоврядування як фундамен
тапьноТ засади устрою держави та сусnільства, Ао го гарантованістю 

КоНСТН'І)'uією України. Вибори, в тому числі й місцеві, це найва

хспивіwиА політичний ресурс, що забезnечує органи місцевого са
мо~р~~дування мандато"І народної довіри, а також їх легітимність. 

Відповідно до ст. 141 Конституції України жителі сіл , селищ, 
міст на основі загального. рівного, nрямого виборчого nрава шля
хом таємного голосування строком на чотири роки обирають деnу
~в в~дnовідної ради та сільських, селищних, міських голів . Через 
МІС~ВІ вибори громадяни України реалізують своє nраво на участь 
У.масuевому самоврядуванні за належністю до відnовідних терито
РІІІІьних громад. 

11811 
Слід зауважити, що інститут місцевих виборів в Україні, на 

• боасу., заnишається nоза належною увагою як з боку законодавця, так 
13 теоретик· · · ІВ-ДОСЛІДНИКІВ. 

. Виборча система України розвивається еволюційним шля
::М.' має тенденцію nереходу до суто nроnорційної Це стосується 
..;:-::и nарламентських виборів, а..1е й виборів "Іісuевого рівня. На 
nч. н такого шляху є вагомі аргументи. По-nерше досить не ло-

им є nолітн ' . ....._ чне ЯВІ1Ше, коли Верховна Рада обирається за змІша-
"-"" системою · 
ІІОрціАн ' а органи МІсцевого самоврядування - за суто про-

ою. По-друге, nостуnове запровадження nроnорційної сис-
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