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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
ПРЕДСТАВНИЦЬКИх ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  
В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИх ДЕРЖАВАх

Аналіз світової практики ор-
ганізації місцевого самоврядуван-
ня доводить, що в системі публіч-
ної влади представницькі органи 
відіграють важливу роль. Саме 
вони покликані виразити волю 
територіальної громади, відби-
ти реальний розклад політич-
них формувань, урахувати 
сформовані в суспільстві ідео-
логічні та інші інтереси систем-

ного характеру. Від організації 
їх діяльності значною мірою за-
лежить демократичний харак-
тер публічного управління, а 
також реальність захисту й ре-
алізації прав і свобод кожної 
конкретної людини. Держава, в 
якій представницькі органи міс-
цевого самоврядування існу-
ють формально, де громадяни 
позбавлені можливості брати 
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участь у прийнятті суспільно 
важливих рішень, не тільки ап-
ріорі зневажає всю систему де-
мократичних цінностей, що ви-
никли і склалися в міжнарод-
ному праві й визнаються у сві-
товому співтоваристві як нор-
мативний імператив, а й сама 
не може вважатися правовою.

Проблеми організації і функ-
ціонування представницьких ор-
ганів місцевого самоврядування 
широко досліджувалися як у віт-
чизняній, так і зарубіжній літера-
турі. Найбільш детально ці пи-
тання розглядалися в роботах 
В.Б. Євдокимова, Я.Ю. Старце-
ва, О.В. Батанова, В.М. Кампо 
[Див.: 1; 2], але багатогранність 
і невирішеність багатьох кон-
цептуальних питань зазначеної 
теми вимагає поглиблення на-
у к о в и х  д о с л і д ж е н ь  у  ц і й 
сфері.

Метою даної статті є порів-
няльно-правовий аналіз струк-
турної організації й практики 
формування представницьких 
органів місцевого самоврядуван-
ня в Україні й зарубіжних країнах, 
визначення основних напрям-
ків удосконалення вітчизняного 
законодавства, що регламен-
тує правовий статус місцевих 
рад.

Практично у всіх державах 
світу в системі місцевого самов-
рядування формуються пред-
ставницькі органи, які відіграють 
основну роль в організації місце-

вої влади. Так, в Республіці Вір-
менія з метою реалізації народної 
влади й вирішення муніципальних 
завдань в общині обираються ор-
гани місцевого самоврядування 
– авагані. У Республіці Бєларусь 
система представницьких органів 
складається з місцевих рад та ор-
ганів територіального громадсь-
кого самоуправління (ради, комі-
тети мікрорайонів, житлових ком-
плексів, будинкові, вуличні, квар-
тальні, селищні, сільські комітети). 
У Грузії такими органами є місцеві 
збори села, общини, селища, міс-
та. У Республіці Казахстан пред-
ставницьким органом населення 
на території району, міста, сели-
ща, аулу є масліхат. У Республіці 
Узбекистан органами місцевого 
самоврядування є ради народних 
депутатів, які очолюються хоки-
мами. 

У Франції в кожній комуні 
шляхом загального прямого го-
лосування створюється муні-
ципальна рада. Відповідно до 
ст. 28 Основного Закону ФРН 
конституційний лад земель по-
винен відповідати основним 
принципам республіканської, 
демократичної, соціальної, 
правової держави. У землях, 
округах та общинах народ по-
винен мати представництво, 
створене загальними прямими 
вільними рівними й таємними 
виборами. В общинах вибор-
ний представницький орган 
може бути замінений общинни-
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ми зборами [5, с. 178]. У Вели-
кій Британії місцеве населення 
обирає представницькі органи 
– ради, які є юридичними осо-
бами (корпораціями). У Новій 
Зеландії в містах і в округах грома-
дяни обирають муніципальну й 
регіональну раду. У Японії муні-
ципальні органи влади обирають-
ся згідно з Конституцією (ст. 93) 
прямими загальними виборами, 
в кожному муніципалітеті існує 
представницький орган – муні-
ципальні збори та глава ад-
міністрації, який обирається 
населенням [2, с. 88, 97, 208]. 
В Австрії громади обирають 
ради, які зі свого складу обира-
ють бургомістра, який одночас-
но є главою виконавчої ради гро-
мади й головою ради. У Королівс-
тві Бельгія населенням обира-
ються ради комун. Зі свого скла-
ду кожна рада обирає колегію, 
бургомістра й ешевенів — коле-
гіальний виконавчий орган кому-
ни. Бургомістр призначається Ко-
роною за пропозицією ради [2, 
с. 182, 184]. У Швеції представ-
ницькими органами на рівні общи-
ни є муніципальні збори (або 
ради), на рівні округу – рада окру-
гу (ластінг). У законодавстві роз-
винених зарубіжних країн муні-
ципалітети вважаються корпо-
раціями публічного і приватно-
го права – установами, що ма-
ють права як публічного змісту 
(тобто є суб’єктами владних 
повноважень), так і юридичної 

особи [8, с. 13].
Представницькі органи міс-

цевого самоврядування, як пра-
вило, обираються на прямих виб-
орах населенням відповідної ад-
міністративно-територіальної 
одиниці. Як зазначав французь-
кий учений М. Дюверже, за-
гальне виборче право зали-
шається незамінним способом 
легітимації влади, виборчий 
бюлетень – єдино реальною 
формою суспільного договору 
громадян з владою, а політичні 
партії – інструментом виражен-
ня, формування і представниц-
тва громадської думки, засо-
бом політичного самовизна-
чення громадян і суб’єктом від-
повідальності влади перед 
ними [14, с. 456].

Незважаючи на те, що в 
більшості держав вибори пред-
ставницьких органів місцевого 
самоврядування є прямими, за-
рубіжній практиці відомі й інші 
підходи до формування остан-
ніх. Через непрямі вибори фор-
муються частіше представни-
цькі органи місцевого самовря-
дування регіонального рівня. 
Зокрема, в Ірландській Респуб-
ліці вони формуються з пред-
ставників органів місцевого са-
моврядування. Їх основним за-
вданням є сприяння координа-
ції всіх публічних служб у ре-
гіоні, а також надання консуль-
тацій у зв’язку із впроваджен-
ням структур, що створюються 
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Європейським Союзом [4, 
с. 323]. У деяких графствах 
США рада не обирається без-
посередньо населенням, а 
формується з посадових осіб 
сільських районів, зокрема та-
унів і таунщипів [11, с. 180]. 
Звертає на себе увагу порядок 
формування муніципальних 
асамблей – представницьких 
органів муніципії в Португалії. 
До їх складу входять голови 
жунт приходів (виконавчих ор-
ганів приходів) і члени, які оби-
раються електоратом муніципії 
чисельністю не менше ніж чис-
ло голів жунт (ст. 251) [7, с. 587]. 
До рад графств у Шотландії 
крім представників від сільсь-
ких виборчих округів, обраних 
безпосередньо населенням, 
входять радники, які обирають-
ся міськими радами графства 
з числа їх членів. В окружні 
ради Шотландії поряд з вибор-
ними радниками автоматично 
потрапляють радники графс-
тва, обрані від населення окру-
гу [3, с. 54].

Формування органів місце-
вого самоврядування в пере-
важній більшості держав здій-
снюється їх громадянами. Пра-
во голосу надається, як прави-
ло, тим, які постійно прожива-
ють на території громади. У 
К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и  з а -
кріплюється право її громадян 
вільно обирати і бути обраними 
до органів державної влади й 

органів місцевого самовряду-
вання (ст. 38). 

Виборча правосуб’єктність 
у різних зарубіжних державах 
різниться досить суттєво. Віко-
вий ценз активного виборчого 
права становить переважно 
вісімнадцять років. Так, в Італії 
активним виборчим правом ко-
ристуються італійські громадяни 
віком від вісімнадцяти років, вне-
сені до виборчих списків гро-
мад області. Пасивним вибор-
чим правом на муніципальних ви-
борах у зарубіжних країнах, як пра-
вило, користуються громадяни ві-
ком двадцять один – двадцять 
п’ять років. Кандидати в муніци-
пальні радники повинні відпові-
дати певним вимогам: осілість, 
освіта тощо. Для них існують 
також обмеження, пов’язані з не-
виборністю й несумісністю муні-
ципального мандата із зайняттям 
інших посад. Так, у Франції кан-
дидат до представницького ор-
гану на департаментському 
рівні має бути якимось чином 
пов’язаний з департаментом. 
Це може бути постійне місце про-
живання. Але виборче законо-
давство передбачає також об-
рання осіб, не пов’язаних з де-
партаментом, за умови, що їх 
число не перевищуватиме піс-
ля виборів чверті членів пред-
ставницького органу. У Фінляндії 
право бути обраним на місце-
вих виборах належить усім жи-
телям комуни, які на момент 
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виборів досягли вісімнадцяти 
років, а також іноземцям, за умо-
ви, що вони постійно мешкають 
на території комуни не менше 
3-х років [14, с. 457]. У Греції на 
день проведення виборів кан-
дидати повинні досягти 23-річ-
ного віку і входити до складу 
одного з виборчих блоків; при 
цьому одна особа не може ба-
лотуватися одночасно в орга-
ни самоуправління першого й 
другого рівня [11, с. 402].

У Республіці Вірменія чле-
ном муніципальної ради може 
бути обраний кожен громадя-
нин, який має право голосу, до-
сяг двадцяти одного року й пе-
ребуває на обліку цього муні-
ципалітету не менше одного 
року. У Грузії членом місцевих 
зборів, а також головою управи 
(мером) може бути обраний її 
громадянин, якому на момент 
проведення виборів виповни-
лося двадцять один рік і який 
постійно проживає на території 
Грузії протягом 5-ти років. У 
Республіці Казахстан депута-
том масліхата може бути обра-
ний її громадянин, який досяг 
двадцяти років.

В Англії право бути обра-
ними членами органу місцево-
го самоврядування мають бри-
танські громадяни, громадяни 
Ірландської Республіки, яким 
на день виборів виповнилося 
двадцять один рік і вони протя-
гом 12-ти місяців, що переду-

ють цьому дню, володіють як 
власник чи орендують землю в 
цьому районі, або мають основ-
не (єдине) місце роботи, або 
постійно проживають в районі 
[6, с. 160]. Аналогічне положен-
ня вважаємо, за доцільне за-
кріпити й у законодавстві Украї-
ни. Кандидат у депутати місце-
вої ради повинен постійно про-
живати у відповідній адміністра-
тивно-територіальній одиниці 
протягом певного періоду пе-
ред виборами (1-2 роки). Адже 
глибоко розуміти проблеми те-
риторіальних громад можна 
тільки за умови мешкання у від-
повідному населеному пункті. 
Переїзд в іншу адміністратив-
но-територіальну одиницю має 
бути однією з підстав для до-
строкового припинення повно-
важень депутата місцевої ради. 
Наприклад, в Австрії в поло-
женні про вибори визначено, 
що активне й пасивне виборче 
право на виборах у громадську 
раду не надається особам, які 
проживають на території гро-
мади менше одного року, якщо 
очевидно, що їх перебування в 
громаді є тільки тимчасовим 
(ст. 117) [7, с. 66]. 

Чисельний склад представ-
ницького органу визначається 
під впливом багатьох чинників: 
чисельності і складу місцевого 
населення конкретної адміністра-
тивно-територіальної одиниці, 
економіки, соціальної інфра-
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структури, земельно-ландшаф-
тного характеру підвідомчої те-
риторії тощо. Крім того чисель-
ний склад ради залежить від 
того, працюють радники постій-
но чи на громадських засадах. 
В Англії й Уельсі графські муні-
ципальні ради складаються з 
70 – 90 радників, у деяких ве-
ликих містах і міських агломе-
раціях їх чисельність досягає 
150, в округах і  невеликих 
графствах і середніх містах – 
25 – 35 осіб, середня чисель-
ність приходських і комуналь-
них рад становить 8 – 10 пред-
ставників. У США колегія з 15 
осіб вважається вже великою. 
Чисельний склад муніципаль-
ної ради визначається без 
будь-якого зв’язку з вимогами 
й можливостями відбиття со-
ціальної структури суспільства. 
Середня чисельність міських 
рад в США становить – 5-7 осіб 
[8, с. 16]. Ради міст з населен-
ням від 250 – 500 тис. в серед-
ньому нараховують 10 осіб; 500 
– 1 млн – 13 осіб; понад 1 млн 
жителів – 22 особи [13, с. 73]. 

У 48 штатах США основною 
регіональною одиницею загаль-
ного значення є графство. У кож-
ному населення обирає його 
раду, чисельний склад яких може 
бути 3 – 5 осіб, в інших 30 – 50. У 
Франції число муніципальних 
радників регулюється законом 
від 19 листопада 1982р., від-
повідно до якого ради можуть 

нараховувати від 9 (в комунах 
з населенням менше 100 жи-
телів) до 69 (в комунах з насе-
ленням понад 300 тис. людей). 
Винятки зроблено лише для та-
ких великих міст, як Париж, 
Марсель і Ліон, у яких число 
муніципальних радників стано-
вить відповідно 163, 101, і 73 
особи [12, с. 62]. Чисельність 
членів муніципальних рад в Італії 
– від 15 до 80; у ФРН – від 5 до 
80; у Японії – від 12 до 100 (у муні-
ципальних радах Токіо і префек-
турах – до 120 радників), у Бол-
гарії – від 9 до 65; у Бельгії – від 5 
до 55; у Нідерландах – від 7 до 45; 
у Данії – від 5 до 35; у Латвії – від 
7 до 15. У Бразилії муніципальні 
ради в територіальних одиницях 
з чисельністю населення до 1 млн 
мешканців можуть мати у своєму 
складі від 9 до 21 особи, з насе-
ленням від 1 млн до 5 млн – від 
33 до 41 особи, з населенням по-
над 5 млн. – від 42 до 55 членів[12, 
с. 63]. У Вірменії в муніципалітеті 
з населенням до 3000 жителів 
рада складається із 5 членів, від 
3000 до 20000 – 10 членів, понад 
20000 жителів – 15 осіб. Муніци-
палітет з населенням до 3000 
вважається одним багатомандат-
ним мажоритарним виборчим ок-
ругом, в муніципалітеті з населен-
ням 3000 – 20000 чоловік створю-
ються 2 багатомандатні мажори-
тарні виборчі округи, понад 20000 
населення – 3 виборчих округи (по 
5 мандатів кожен). У Грузії пред-
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ставницький орган сільського са-
моврядування складається з 5-ти 
представників, якщо число вибор-
ців не перевищує 5000 чоловік, 
5000 – 10000 включно – 7 пред-
ставників, понад 10000 – 9. У Ка-
захстані число депутатів масліха-
та визначається Центральною 
виборчою комісією Республіки в 
таких межах: в обласному маслі-
хаті, масліхаті міст Астана, Алма-
та – до 50; в міському – до 30; в 
районному – до 25 осіб. У Киргизь-
кій Республіці обласні й Бішкексь-
кий міський кенеші налічують 30 
– 45 депутатів, міські, обласного 
значення й районні 15-30 депу-
татів; міські, районного значення 
11 – 21, аільні, селищні кенеші – 9 
– 21 депутат [9, с. 112].

В Україні чисельний склад 
місцевих рад залежить від числа 
мешканців, які проживають у від-
повідних адміністративно-тери-
торіальних одиницях і може ста-
новити від 12 до 150 депутатів. З 
нашого погляду, в Україні число 
депутатів у представницьких ор-
ганах місцевого самоврядування 
може бути зменшена приблизно 
наполовину. Особливо потребу-
ють суттєвого зменшення міські, 
районні в містах, районні й облас-
ні ради, оскільки депутати цих рад 
уже не представляють виборців 
окремого округу, а є представни-
ками всіх жителів, які мешкають у 
відповідних адміністративно-те-
риторіальних одиницях, а тому 
потреби в таких численних пред-

ставницьких органах немає. Ра-
зом із тим важливо не допустити, 
так би мовити, розмивання при-
нципу представництва, що може 
призвести до занепаду місцевого 
самоврядування. Дійсно, сьогодні 
функції місцевих радників в окре-
мих зарубіжних країнах зводяться 
до функцій управлінців, що виклю-
чає будь-яку претензію на ту полі-
тичну роль, яку повинні відіграва-
ти вибори в місцеві органи  
влади. 

Періодичність і процедурні 
питання проведення виборів 
мають регулюватися на зако-
нодавчому рівні. Адже регіо-
нальні еліти часто виявляють-
ся менш демократичними, ніж 
центральна влада, і при першій 
же можливості намагаються ін-
тегрувати місцеві органи в ме-
ханізм свого власного збага-
чення. Наприклад, Конституція 
Індії питання, пов’язані з місце-
вим самоврядуванням, відно-
сила до відання штатів. У ре-
зультаті в середині 80-х років 
ХХ ст. не функціонувала біль-
шість муніципальних рад. У 
найбільшому індійському штаті 
Уттар-Прадеш муніципальні 
вибори взагалі не проводилися 
з середини 70-х років до 1989 р. 
Із середини 60-х років XX ст. ви-
бори в органи сільського само-
врядування (панчаяти) у бага-
тьох штатах цієї держави про-
водилися з інтервалом 10 – 15, 
а іноді й 20 років [10, с. 5]. У 
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1992 р. в Конституцію Індії були 
внесені зміни, якими закріплені 
основні принципи організації й 
діяльності місцевих представ-
ницьких органів, головним із 
яких є регулярне (кожні 5 років) 
проведення прямих виборів в 
ці органи по територіальних ок-
ругах.

Муніципальні ради в за-
рубіжних державах обираються 
на різні строки. Так, строк повно-
важень представницьких органів 
місцевого самоврядування існує: 
2 роки (Болівія, Мексика), 3 (Ес-
тонія, Нова Зеландія), 4 (Данія, 
Норвегія, Польща, Японія),  
5 (Кіпр, Туреччина, Італії), 6 років 
(Франція, Бельгія). В Австрії ради 
обираються на 4 – 6 років (у різ-
них провінціях по-різному). У 
Швеції строк повноважень муні-
ципальних рад (зборів) становить 
4 роки, окружної ради – 3. У США 
період повноважень представни-
цьких органів місцевого самов-
рядування складає 2, 3 або 4 
роки, у ФРН – 4 або 5 років. 

У Великій Британії Законом 
про місцеве управління (2000 р.) 
встановлені наступні варіанти 
виборчої системи: а) рада може 
оновлюватися повністю кожні 4 
роки; б) рада може оновлюватись 
наполовину кожні 2 роки; в) рада 
може оновлюватись по третині 
щороку [2, с. 64]. Вибір того чи 
іншого варіанту конкретною ра-
дою має бути затвердженим де-
ржавним секретарем з питань 

навколишнього середовища. По 
всій країні вибори відбуваються 
одночасно, як правило, – на почат-
ку травня. Партійні конфлікти 
фактично не відбиваються на 
діяльності місцевих органів 
влади, особливо невеликих 
міст і малопомітних графств. У 
більшості графств Англії, у лон-
донських бороу й у двох третинах 
міських округів радників обирають 
у повному складі кожні 4 роки. В 
інших округах третину радників 
обирають кожні 3 роки, якщо не 
проводяться вибори в графстві 
(ротація). Там, де були створені 
унітарні органи місцевого самов-
рядування, порядок проведення 
виборів установлюється актами 
парламенту. У Шотландії й Уельсі 
перші вибори в нові ради пройшли 
в 1995 р. й проводяться кожні 3 
роки в Шотландії й кожні 4 роки в 
Уельсі. На виборах формується 
увесь склад рад [9, с. 137]. У 
Франції строк повноважень 
муніципальної ради становить 
6 років, але при цьому кожні 3 
роки переобирається половина 
складу генеральних рад депар-
таментів. 

В одних країнах депутати 
(радники) мають імперативний 
мандат, в інших – вільний. Віль-
ний означає, що муніципальні 
радники не зв’язані наказами ви-
борців, не звітують перед ними й 
не можуть бути ними відкликані, 
проте в судовому порядку можуть 
бути позбавлені мандата за пору-
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шення етики муніципального рад-
ника чи закону. Зг ідно з ч. 6 
ст. 129 Конституції Королівства 
Нідерландів депутати рад не 
зобов’язані імперативним ман-
датом чи інструкціями при го-
лосуванні [6, с. 497]. У ФРН у  
4-х землях мандат радника є віль-
ним від юридичних обов’язків 
перед виборцями. У багатьох 
муніципалітетах США інститут 
відкликання радників існує, але 
він використовується рідко і, як 
правило, без успіху. Депутат міс-
цевих рад в Україні має імпера-
тивний мандат, що дає змогу 
виборцям відкликати його у 
разі порушення ним Конститу-
ції чи законів або неналежного 
виконання ним своїх обов’язків. 
Однак слід зазначити, що на 
практиці цей інститут не діє.

Муніципальні радники у краї-
нах класичної демократії діють 
переважно на громадських за-
садах, ніякими привілеями й 
імунітетами практично не корис-
туються, але несуть юридичну 
відповідальність за прийняті 
ними рішення, якщо ті завда-
ють матеріальні збитки чи мо-
ральну шкоду. За муніципальни-
ми радниками не зберігається 
заробітна плата на час вико-
нання муніципальних обов’язків. 
Це означає, що ці обов’язки ма-
теріально посильні лише тим, 
хто має належний доход. Най-
мані працівники приурочують 
до сесій муніципальних рад від-

пустки, знаходять інші способи 
участі в їх роботі. Як виняток оп-
лата роботи муніципальних 
радників передбачена в США, 
Великій Британії, Японії у виді 
виплат певної суми або зарпла-
ти за відвідування сесійних засі-
дань. У Франції муніципальна 
рада може (але не зобов’язана) 
встановлювати своїм членам 
певну зарплату [1, с. 138].

Зарубіжний досвід перекон-
ливо доводить, що кожна держава 
враховуючи широкий комплекс 
найрізноманітніших чинників, ус-
тановлює певні строки повнова-
жень своїх представницьких ор-
ганів місцевого самоврядування. 
В Україні строк повноважень міс-
цевих рад з 2006 р. збільшено до 
5-ти років. На перший погляд, це 
добре, адже вибори депутатів міс-
цевих рад вимагають значних фі-
нансових ресурсів, а за сучасних 
умов суспільного розвитку необ-
хідно бути економнішими. Ще 
один аргумент, який часто наво-
диться прихильниками збільшен-
ня строку повноважень місцевих 
рад: за короткий строк депутати 
не встигають належним чином 
опанувати специфіку роботи 
представницьких органів місцево-
го самоврядування. Але практика 
свідчить, що понад третини депу-
татів місцевих рад були депута-
тами минулих скликань, тому цей 
аргумент не може розглядатися 
як надто вагомий. Водночас, чим 
менший строк повноважень міс-
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цевих рад, тим ефективнішим є 
контроль виборців за їх діяльніс-
тю, депутати змушені бути більш 
уважними до потреб виборців і в 
цілому територіальних громад. В 
Україні до зміни виборчої системи 
з мажоритарної на пропорційну 
взаємозв’язок і взаємодія між ви-
борцями й депутатами не були 
задовільними, а збільшення стро-
ку повноважень фактично приз-
вело до консервації й посилення 
недоліків національної системи 
місцевого самоврядування, від-
далення громадян від влади. На 
наше переконання, є сенс запо-
зичити досвід Великої Британії й 
на законодавчому рівні закріпити 
норму за якою мають оновлюва-
тися: (а) сільські й селищні ради 
– повністю кожні 3 роки, (б) місь-
кі й районні в містах – наполови-
ну кожні 2 роки, (в) районні й об-
ласні ради – на третину щороку.

Безумовно, на локальному 
рівні можливе деяке так зване 
перенавантаження виборця, 
яке може продукувати певну 
апатію до частих місцевих ви-
борів. Однак саме місцеве са-
моврядування, віддзеркалюю-
чи політичні, культурні, геогра-

фічні, соціально-економічні та 
інші особливості тих чи інших те-
риторіальних одиниць, сприяє 
набуттю ними своєї індивідуаль-
ності й тим самим посилює від-
чуття належності людини до пев-
ної територіальної громади, спри-
яючи в кінцевому підсумку со-
ціальній інтеграції й політичній 
мобілізації суспільства.

Отже, аналіз світового й 
вітчизняного досвіду правового 
регулювання статусу представ-
ницьких органів місцевого са-
моврядування дозволяє дійти 
певних висновків. Україні, як і 
будь якій іншій незалежній де-
ржаві, належить пройти свій 
власний шлях становлення й 
розвитку цих органів, обумов-
лений конкретно-історичними 
умовами. Цей процес не може 
бути довільним, оскільки спи-
рається на соціальні законо-
мірності й тенденції, на певний 
рівень економічного й соціаль-
ного розвитку суспільства. Для 
його нормального розвитку має 
бути створено необхідні умови 
й ліквідовано штучні перешко-
ди, в тому числі й у правовій 
сфері. 
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Статья посвящена исследованию правового статуса, теоретических и 

практических аспектов деятельности представительных органов местного 
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