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Місце ве са мо вря ду ван ня і ви бо ри в Ук раїні

Місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні ви с ту пає як ба га то  гран -
не та ком плекс не політи ко*пра во ве яви ще і ха рак те ри зується
як відповідна за са да кон сти туційно го ла ду Ук раїни, як спе -
цифічна фор ма на ро до влад дя і як пра во жи телів те ри торіаль -
ної гро ма ди на са мостійне вирішен ня пи тань місце во го зна -
чен ня1. Місце ве са мо вря ду ван ня посідає ок ре ме місце в полі -
тичній си с темі і тому йо го слід роз гля да ти як ок ре му фор му ре -
алізації на ро дом на леж ної йо му вла ди.

За гальні за са ди фор му ван ня ор ганів місце во го са мо вря -
ду ван ня виз на ча ють ся ст. 141 Кон сти туції Ук раїни, відповідно
до якої жи телі сіл, се лищ, міст на ос нові за галь но го, рівно го,
пря мо го ви бор чо го пра ва шля хом таємно го го ло су ван ня стро -
ком на чо ти ри ро ки оби ра ють де пу та тів відповідної ра ди.
На та ких же за са дах оби ра ють ся сільський, се лищ ний, міський
го ло ва. По ря док ор ганізації і про ве ден ня місце вих ви борів
виз на чається За ко ном Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня
в Ук раїні»2 і За ко ном Ук раїни «Про ви бо ри де пу татів місце вих
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во го са мо вря ду ван ня — гро мадівської чи дер жав ниць кої. У за -
ко но давстві де мо кра тич них країн у чи с то му ви гляді її теж не -
має. Нині більш ре альнішою на уко во обґрун то ваною ви гля -
дає так зва на зміша на, гро мадівсько*дер жав ниць ка, яка за
виз на чен ням своїм по кли ка на поєдна ти в собі по зи тивні еле -
мен ти обох мо де лей місце во го са мо вря ду ван ня. Од нак на -
уковці та прак ти ки ще по винні з цьо го при во ду дійти пев них
вис новків.
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бле ми, як*то: а) виз на чен ня на уко во обґрун то ва ної й
політич но доцільної ви бор чої си с те ми місце вих ви борів; б)
не обхідність за ко но дав чо го оформ лен ня по ло жен ня про про -
ве ден ня в різний за ча сом період ви борів до Вер хов ної Ра ди
Ук раїни і місце вих ви борів; в) по даль ше вдо с ко на лен ня па -
ра метрів за галь ної кількості де пу татів кож ної лан ки пред -
став ниць ких ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня в на прям ку
їх оп ти мізації; г) роз ши рен ня ко ла суб’єктів ви бор чо го пра -
ва; ґ) вибір на прям ку си с те ма ти зації за ко но дав ст ва про
місцеві ви бо ри, який би за без пе чив оп ти маль ну внутрішню
єдність, по го д женість і по вно ту пра во во го ре гу лю ван ня цьгог
ви ду суспільних відно син. У межах цієї статті висвітлю ють -
ся ли ше ок ремі на прям ки, які є ма ло дослідже ни ми в те орії
ви бор чо го пра ва.

За гальні ре сур си вдо с ко на лен ня су час но го ви бор чо го пра -
ва Ук раїни пов’язані з по даль шою де мо кра ти зацією місце во -
го са мо вря ду ван ня, та кою ор ганізацією си с те ми місце вої
публічної вла ди, яка б спи ра ла ся на прин ци пи більшої сво -
бо ди ви бо ру, мак си маль ної гнуч кості, а ра зом з цим і відпо -
відаль ності пе ред на се лен ням. Обов’яз ком дер жа ви є орієн -
тація і сти му лю ван ня та ко го про це су.

У цьо му руслі за слу го вує на ува гу пи тан ня про мож ливість
у пер спек тиві охоп лен ня рам ка ми ви бор чо го пра ва відно син
що до ви борів керівників місце вих дер жав них адміністрацій
в об ла с тях, рай о нах, містах Києві та Се ва с то полі. Пра во жи -
телів регіонів са мостійно ви би ра ти глав ви ко нав чої вла ди
обґрун то вується не обхідністю за без пе чен ня без по се редніх
зв’язків між ви бор ця ми і сфор мо ва ни ми ни ми суб’єкта ми
політич ної публічної вла ди. В юри дич но му відно шенні керів -
ни ки, які ви би ра ють ся елек то ра том, ма ють найбільш сильні
по зиції, надійний ме ханізм за хи с ту й га рантії від суб’єктив -
но го впли ву з бо ку цен т раль ної вла ди. Од нак слід за ува жи ти,
що сьо годні для та ких кар ди наль них змін не обхідні як по -
літичні пе ре ду мо ви, так і во ля за ко но дав чо го ор га ну, а та кож
ство рен ня на леж ної те о ре тич ної кон цепції.

Зба га чен ня пред ме та ви бор чо го пра ва Ук раїни є мож ли вим
за ра ху нок вклю чен ня до чис ла юри дич но зна чу щих учас ників
ви бор чих відно син но вих суб’єктів. За галь не ви бор че пра во
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рад та сільських, се лищ них, міських голів»1. Про ве ден ня пе -
ріодич них вільних ви борів на місцях становить ос но ву без по -
се ред ньої де мо кратії у сфері місце во го са мо вря ду ван ня. Участь
гро ма дян у ви бо рах до ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня є
од но час но однією з дійо вих форм ре алізації ни ми пра ва на
участь у місце во му са мо вря ду ванні. 

Зна чен ня місце вих ви борів про яв ляється че рез їх функції,
які ви с ту па ють ос нов ни ми на прям ка ми впли ву на суспільні
відно си ни з ме тою вирішен ня за вдань найбільш ефек тив ної,
дієздат ної ор ганізації та функціону ван ня місце во го са мо вря -
ду ван ня в Ук раїні. Си с те ма функцій місце вих ви борів зво -
дить ся до та ких по ло жень. Так, ви бо ри: а) за без пе чу ють легі -
тимність ор ганів та ви бор них по са до вих осіб місце во го са мо -
вря ду ван ня, наділя ють їх ман да том на род ної довіри; б) є ме -
тодом фор му ван ня відповідаль ної пе ред на се лен ням публічної
вла ди; в) за без пе чу ють пред став ництво інте ресів різних со -
ціаль них груп на се лен ня, аль тер на тив них то чок зо ру, вирішен -
ня про блем місце во го зна чен ня; г) є спо со бом фор му ван ня й
ви ра жен ня суспільної дум ки на місцях; ґ) є ос нов ним ефек тив -
ним засобом функціону ван ня пред став ниць ких ор ганів місце -
во го са мо вря ду ван ня та по са до вих осіб; д) відігра ють роль
ефек тив но го сти му лу роз вит ку політич них партій; е) ви ко ну -
ють ви хов ну роль фор му ван ня соціаль но*політич ної ак тив -
ності і свідо мості гро ма дян, по важ но го став лен ня їх до інсти -
ту ту місце во го са мо вря ду ван ня; є) сти му лю ють роз ви ток
соціаль но*політич ної ак тив ності гро ма дян, спри я ють ви яв -
лен ню їх на галь них інте ресів, ство рю ють по тенційні пе ре ду -
мо ви для їх за до во лен ня; ж) яв ля ють со бою од ну з найбільш
дійо вих форм кон тро лю гро ма дян за діяльністю місце вих ор -
ганів та по са до вих осіб, підви щу ють їх відповідальність пе ред
на се лен ням. 

Ре гу лю ван ня місце вих ви борів стосується од но час но і
пра ва гро ма дян, і пи тан ня ор ганізації місце во го са мо вря ду -
ван ня. По бу до ва оп ти маль ної мо делі місце вих ви борів мож -
ли ва ли ше че рез стабільне й ефек тив не ви бор че за ко но дав -
ст во. На су час но му етапі ак ту аль ни ми, дис кусійни ми й у той
же час знач ною мірою невиріше ни ми за ли ша ють ся такі про -

1 Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1998. – № 3*4. – Ст. 15.
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та кої по зиції го во рить та кож і той факт, що век то ром
зовнішньої політи ки Ук раїни є шлях входження до євро пейсь -
ких струк тур, а та кож збли жен ня вітчиз ня но го за ко но дав ст -
ва, в то му числі й ви бор чо го, з євро пейсь ким пра вом.

За ко но дав ст во про місцеві ви бо ри є скла до вою ча с ти ною
ук раїнсько го ви бор чо го за ко но дав ст ва, магістраль не вдо с ко -
на лен ня яко го спрямоване на роз роб ку й прий нят тя Ви бор -
чо го ко дек су Ук раїни. Це доз во ли ло б си с те ма ти зу ва ти ви -
бор че за ко но дав ст во і ство ри ти стабільну пра во ву ба зу, впо ряд -
ку вавши в єди но му акті ви борчі пра вовідно си ни та про це ду -
ри в кон кретній формі і чітко уніфіку вавши ме то ди їх пра во -
во го ре гу лю ван ня1. В Особ ливій ча с тині Ви бор чо го ко дек су
пе ред ба чається вре гу лю ва ти особ ли вості пра вовідно син, які
при та манні місце вим ви бо рам. Для на уки ви бор чо го пра ва
про бле ма роз роб ки відповідних фун да мен таль них те о ре тич -
них по ло жень є на галь ною. 

1 Ви бо ри і ре фе рен ду ми в Ук раїні: про бле ми те орії і прак ти ки. – К.:
Цен т раль на Ви бор ча Комісія, 2001. – С. 25.

тісно пов’яза не з пи тан ням наділен ня іно зем них гро ма дян та
осіб без гро ма дян ст ва пра вом участі в місце вих ви бо рах.
У деяких дер жавах це пи тан ня виріше но по зи тив но. За ко ном
пе ред ба че на мож ливість участі в го ло су ванні іно земців та осіб
без гро ма дян ст ва, які про жи ва ють на те ри торії країни про тя -
гом виз на че но го ча су і спла чу ють по дат ки. У 1988 році Євро -
пар ла мент схва лив ре зо люцію, згідно з якою гро ма дя нам дер -
жав — членів Євро со ю зу на дається пра во го ло су ва ти на ви -
бо рах до Євро пар ла мен ту і на місце вих ви бо рах у країні про -
жи ван ня в рам ках Євро пейсь ко го Со ю зу1. Пра во участі у ви -
бо рах іно зем них гро ма дян закріплюється й на кон сти туційно -
му рівні. Так, ст. 28 Кон сти туції ФРН пе ред ба чає, що пра вом
ви би ра ти і бу ти об ра ни ми на ви бо рах в ок ру гах та гро ма дах
во лодіють та кож осо би, які ма ють гро ма дян ст во дер жа ви —
члена Євро пейсь ко го Со ю зу2. Згідно з Фе де раль ним За ко ном
Російської Фе де рації «Про ос новні га рантії ви бор чих прав і
пра ва на участь у ре фе рен думі Російської Фе де рації» (ст. 18) до
списків ви борців на ви бо рах в ор га ни місце во го са мо вря ду ван -
ня відповідно до міжна род них до го ворів Російської Фе де рації
вклю ча ють ся іно земні гро ма дя ни, які до сяг ли віку 18 років і
постійно або пе ре важ но про жи ва ють на те ри торії муніци паль -
но го ут во рен ня, в яко му про во дять ся вка зані ви бо ри3. А з 1999
ро ку іно зем цям у Російській Фе де рації на да но пра во на
муніци паль них ви бо рах не тільки оби ра ти, а й бу ти об ра ни ми
в ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня.

У перспективі розширення суб’єктів виборчого права на
місцевих виборах можливе й в Україні за рахунок надання за
певних умов виборчих прав іноземцям та особам без
громадянства. Та кий підхід вип ли ває з міжна род но го досвіду
ба га ть ох країн, де участь у са мо вря ду ванні не роз гля дається
як пре ро га ти ва тільки влас них гро ма дян, а й по ши рюється на
постійно або пе ре важ но про жи ва ю чих на те ри торії ко му наль -
них ут во рень іно земців та осіб без гро ма дян ст ва. На ко ристь

1 Срав ни тель ное Кон сти ту ци он ное пра во. – М.: Ма ну с крипт, 1996. –
С. 372*373.

2 Кон сти ту ции го су дарств Ев ро пей ско го Со ю за. – М.: НОР МА–ИН -
ФА, 1999. – С. 190.

3 Из би ра тель ное пра во и из би ра тель ный про цесс в Рос сий ской Фе де -
ра ции. – М.: НОР МА, 1999. – С. 151. 
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