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Надійшла до редакції 31.10.2003 р. · 

УДК342.25 Л. В. Челомбітько, ст. вuЮІадач ~ ' 
Ніщіональна юридична академія УкраІни 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ . 
І' ЛАСНОСТІ В МІСЦЕВОМУСАМОВРЯДУВАННІ В УКРАЇНІ 

Конституційний nринциn гласності є однією з вихідних засад, на 

яких ерунтується місцеве самоврядування в Україні . . На .суЧасному 
етаnі сусnільно-nолітичного розвитку нашої країни всебічне заnрава- ; 
дЖення цЬого nринциnу стає одним із пріоритетних завдань муніциnа:

ль.ної політики. Як зазначив Президент України Л.Д.Кучма у своЄму 
вистуnі на муніциnальних слуханнях 26 вересня 2003 р., СЬQrОдні<.На 

nоряд~у денному - "створення nрозорої, ·вір.пов~:льної та ефекruвн9і 
влади"[ 10; 2003.- N!! 182. ~ 3_0 вер.]. · · 

Зміст, юридична природа й роль конституційного nрИнциПу ·глаt~ 
ІІості в розбудові демократичної державн~с:ті ТЕадиЩіЦІо- були в пмі
зору дослідників ще за радянських часів, зокрема А.О.Безуrлова, 
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Ф.А.Єржанової, В.О.Кряжкова, Р.А . Сафарова, А.Т.Туляганова [Див.: 

І ; 3; 6; 9 ]. Залишаються вони предметом наукових досліджень і бага
тьох сучасних українських учених, таких як Н.О.Плішкіна, 

В.О. Серьогін, Т.М. Слінько, Ю.М.Тоднка, З.Д.Чуйко [Див.: 4; 7; 8; 11] 
та ін. 

Завдання даної етапі- з'ясування застосованих у в системі місце
вого самоврядування в Україні форм реалізації принципу гласності та 

їх наукової класифікації. 
Чинна Конституція України, Закон "Про місцеве самоврядування в 

Україні" [ 2; 1997. - N2 24.- Ст. 170] та інформаційне законодавство 
визначають досить широкий спектр організаційно-правових форм реа. 

лізації принципу гласності в місцевому самоврядуванні . Наукове 

осмислення цих форм внмаrає .їх певної систематиза,ції та класифікації. 
При цьому слід мати на увазі, щQ класифікація такох:о багатограцного 
явища, як гласність, не може базуватися лише на якомусь qдному 'дри· 
терії. Тільки їх сукупність дасть змогу всебічно, на науковій основі 
скласти уявлення про гласність як nолітико-правове явище й інстру

мент забезпечення дійсного народовладця. Найбільш суттєвими -з гно
сеологічної точки зору критеріями nоділу форм реалізації принципу 

гласності є: суб'єкгний склад; час здійснения; кількість осіб, які залу· 
чаються до певних форм; ступінь упорядкованості нормами права; 
юрИдИЧНі наслідки; способи спілкування. 

За суб 'єктним складом форми реалізації принципу гласності можна 
поділити на безпосередні й опосередковані. Безпосередні форми реалі

зуються первинним суб'єктом місцевого самоврядування- територіа

льною громадою. До них слід віднести: громадські слухання, місцеві 
ініціативи, обговорення громадянами nроектів рішень ради і важливих 
питань місцевого значення, збори громадян за місцем проживання. 

пікетування, мітинги, вуличні походи й демонстрації, передвиборна 

агітація, пропагандистські акції за участю членів територіальної fPO": 
мади тощо. Визначальною рисою названих форм є відкритість в такі 
участі будь-якого члена територіальної громади, орієнтація на грома· 

дянську активність усіх місцевих жителів. Іншими словами, безпосе 
редні форми завжди розраховані на діалог, спілкування між тервторіа 
льною громадою та органами місцевого самоврядування. 

Зокрема, ст. ІЗ названого Закону передбачає, що територіальна rpo-; 
мадц_ має право nровадити громадські слухання, тобто зустрічатися 

депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого сам 

врядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслу 

ховувати їх, порушувати питания, вносити пропозиції щодо nита 

місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядуваи-

48 



JІЯ. За змістом даної статrі у громадських слуханнях має право брати 
участь будь-який ч.m:ен територіальної громади незалежно від часу 

nроживання на відпо;відній території, майнового стану чи ішпих соціа
льних ознак. Гщювне- щоб питання, які порушуіоться під ~ас J:at<иx 
сJІУхаНь, мали лоюідьне, місцеве значення і були вЩНесеlіі'~ за-. ' ,. 
конодавством до віда.ння місцевого самоврядування. 

Опосередкован/форми гласності втілюються в жиТrя в поточній ді
яльності органів місцевого самоврядування, їх посадовkХ та службових 
осіб, надаючи Гро.мад;JІНам можливості ознайомити~я з процесом- їхньої 
роботи, зі ЗЦістоМ, 'процедурою розробки в · rірийняrія владних Р~:хіt~Нь. 
Прикладом таких форм є відкритість сесій місцевих рад, гласніС:ft: · за
сідань вИІ<онкомів та інших виконавчих органів місцевого саМовряду
вання. Як правило, ці форми реаліЗуютЬся через посередництво засобів 
масової інформаціl, mур~алісrів, які маіоть довести відnовідну інфор
маціЮ До віДома заі~ресованих осі~. ІнаІСШе кажучи, це форми забез
печення "прозорості" муніципального управЛіння. Відnовідно до ч.З 
ст.6 Закону "Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місце:вого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації"' [ 2; 1997. - N2 49. -Ст. 299] інформаційні служби назва
них органів можуть використовувати такі форми підготовкИ й · опри
JІЮднення інформації: виnуск і розповсюдження бюлетенів (спеціаль
них бюлетеІІів), прес-релізів, оглядів, інформаційних збірників, екс
nрес-інф~рмадії тощо;. nроведення прес-конференції, брифінгів, орга
нізація інтерв'ю з керівниками органів місцевого самоврядування для 
nрацівників вітчизняюих і зарубіжних засобів масової інформації; під
готовка і nроведення теле- і радіоnередач; забезпечення публікацій 
(виступів) у засобах м:асової інформації керівників або інших відnові
дальних працівників ,органів місцевого самоврядування; створення 

архівів інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та 
ін. 

За часом здійсненwа форми гласності можна поділити на постійні і 
nеріодичні . Постійні форми гласності реЗлізуються щоденно, незаЛе
жно від nевних обставІИН сусnільного Життя (наприклад, гласність се
сій місцевих рад та їх mиконкомів чи nубліКації в пресі про акrуаЛьні 
nитання місцевого ЖИТП'Я). Приміром, згідно з ч.2 ст.8 названого Зако

l!у державні інформаЦtйні агентства систематично 1нформують гро
мадськість npo діяльність органів місцевого самоврядування. Періоди
ЧНі форми ПОВ'язані З КtОНІ<ре'fНИМИ, nереважно формалізованИми ЗЗХО
дами, як-то: участь у щередвиборній агітації, .rромадські слухання то
що. Наnриклад, громадські слухання nроводятЬся не рідше одноГо разу 
/fa Pil\, а збори громадІОН за місцем nро~вання - в міру необхідНості, 
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але теж не менше одноrо разу на рік. 

.. . За кільюістю ociq, зШІучених у здійснения зазначеннх форм, вони 
nоділяються на загальні й вибіркові. У загШІьних формах гласності 
можуть взяти участь усі члени територіальної громади (громадські 

слухання, обговорення проехтів рішень місцевої ради тощо), а вибірка~ 

ві розраховані на участь членів певної спільноти в межах територіаль~ 

ної громади (збори за місцем. nроживания, зустрічі керівництва органів 
місцев.ого самоврядуваиюІ й деnутатів місцевих рад з трудовими коле. 

кrивами та ін.). Зокрема, відnовідно до ст.2 Положення про загальні 
збори громадян за місцем nроживання в Україні у роботі таких зборі 

мають право брати участь громадяни, які дос.яrли вісімнадцяти років · 
постійно проживають на відповідній територіїf2; 1994.- N2 б. ~Ст. ЗО) 

За ступенем упорядкованості загальнодержавними й місцеви 

правовими акrами формамн реалізації принципу гласності класифіку 

ються на жорстко регламентовані (формалізовані) і довільні (неформ 
лізовані). 

Порядок здійснення формалізованих (ре2Ла.ментованuх) форм 

тально врегульований правовими нормами, у яких чітко зaкpiruno 

·ся · п.еріодичність, строки nроведення, основні стадії, склад учасни 

кворум; порядок прийняття рішень тощо. Прикладом таких форм 
процедури, що забезпечують гласність проведення сесій місцевих 

чи засідань їх внконкомі:в, оскільки вони докладно впорядковані за 

нами України ~'Про місцеве самоврядування в Україні" , "Про інф 
мацію" [: ~; l.'!J92. -N2 48.- Ст .. 650 І ra "Про порядок висвітлення · 
льності органів державної влади і місцевого самоврядування засоб 

масової інформації в Україні", регламентами місцевих рад і статута 

територіальних громад. Так, у Регламенті Харківської міської 

XXIV скликання гласності присвячена спеціальна стаття (ст.З), у я · 
проміж іншим, йдеться про те, що на пленарних З(Jсіданнях сесій мі 
кої ради, засіданнях постійних чи тимчасових комісій, робочих 

можуrь бути прлсутніми деnутати інших рад, представники держав 
органів та органів місцевого самоврядування, трудових колекr 

Політичних партій, об' єднань громадян, фахівці, експерти, а та 

громадяни, яким за попереднім залисом визначаються певні мі 
Заявки заінтересованими особами подаються міському голові, сек 
рів ради, відnовідним керівникам nостійних і тимчасових контроль 
комісій, робочих груn не пізніше ніж за 48 год. до початку пленарн 
засідания міської радн, комісії, робочої груnи [ 6 ] . 

Неформалізовані (довільні) форми забезпечення гласності 
nростір для творчої акrнвності громадян; порядок їх проведення 

й закріплений у законодавстві, то лише найбільш загальним чин 
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Неформалізаваними є nікети, мітинги, вуличні походи, демонстрації, 

телефонні "гарячі лініГ', прес-конференції тощо. 

За юридичними наслідками форми реалізації принципу rласності 
доцільно поділяти на правові й організаційні. Правові форми здійсюо

ються в межах чіткої юридичної процедури, завершуються прийняттям 
nравових актів і тяrнуть юридичні наслідки. Прикладом таких форм є 

громадські слухаНWІ і місцеві ініціативи. Організаційні форми покли

кані лише зовніnnu.о оформиrи сnільну діяльніс1:ь субlєt$Тів, забезпе•1 
чити їх внутрішньО' увгоджене , фун'їщіоиування, налагодити інформа

ційний обмін у межах політико-правової системи, Саме такими є прес

конференції, інтерв'ю та інші форми зв'язків з громадськістю. 
За способами спілкування (доведеНЮІ інформації до адресата) фор

ми реалізації принципу гласності можна класифікувати на Бербальні і 
невербальні. Зміст гербальних форм поляrає у передачі необхідної ін

формації, що стосусrься фуикціоиуваНWІ місцевоrо самоврщващur, за 
доnомогою усного чи друкованого слова. Переважна більшість форм є 

саме такими: публікації у пресі, брифінm для журналістів, громадські 

слухання, обговорення проектів правових ахтів місцевих рад та ін. Не

вербальні форми застосовуються значно рідше й обмежуються переда

чею інформаці( через дії, жести, міміку учасників. Такими можуn 'бу

ти пікети, вуличні походи, демонстрації. Можливі й комбіновані фор
ми, коли дії чи жести відповідних осіб супроводжуються словесними 
форму тованиями власної думки, пропозицій, вимог тощо. 

Дщ;иrь широкий перелік орrаніза·ційних форм реалізації прннципу 
гласності nередбачено проеК1;0М' достанови Кабінету Мініс:rрів Украї

ни "Про забезпечення участі rромадян у процесі формування та реалі

зації державної політики центральними та місцевими органами вико
навчої влади" [ 10; 2003.- N!! 172. ~ 16 вер.]. Цей документ розрахова
но на органи державної виконавчої влади, однак зазначені в ньому фо
рми, на наш погляд, могли б бути успішно використані й у діяльності 
органів місцевого самоврядуваНWІ. До них належать: , 

1. Консультації з громадськістю: 

, а) безх:юсередні форми: теле- або радіодебати, громадські слухання, 
наради, "круглі столи'' ; конференції, семінари, зустрічі, збори, теле

фонІІі "гарячі лініГ', Інтернет-конференції; 
б) опосередковані форми: соціологічні досліджеНWІ, спостережен~ 

l{Jl, оnитування, анкетування, здійснення коІПент-аналізу інформацій

них матеріалів, інтерв'ю, моніторинr ЗМІ, запровадження спеціальних 

РУбрW< у друкованих засобах масової· .інформації, публікуваНWІ думок, 
І<омеmарів, відгуків громадян, вивчеНWІ, систематизація й узагальнен
Jtя ВІ-Іесених громадянами, політичнимИ партіями, неурядовими й не-
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;ержавними орrанізадіями та інши~и об 'єднаннями громадян письмо
вих та усних пропозицій. 

2. Публічні громадські обговорення. 
З. Вивчення громадської думки. 

Заслугову,wть на увагу й такі форми забезпечення гласності, .акі вже 

позитивно зарекомендували себе на пракrиці, у діяльності деяких ор
ганів місцевого самоврядування Дніпроnетровської, Кіровоградської 

та Харківської областей. Йдеться про "Дні інформування населен~я'' , 
''Інформаційні дошки і стенди" , тематичні передачі на місцевому радіо 

та телебаченні, "скриньки довіри" тощо. 

Не слід забувати й про так звані інституційні форми реалізації 

np]ЦЩJUl)' гласності, тобто про сnеціальні структури, що створюються 
з метою підтримання постійного інформаційного обміну в межах полі
тико-правової системи. До них можна віднести громадські ради, архіви 

матеріалів консультацій з rромадськістю, центри по зв 'язках із гро
мадськістю, nрес-центри і nрес-слу)l<би, редакції офіційних друкова

них видань та ін. Зокрема, громадські ради (колегіі) nри місцевих ор

ганах влади є поширеною світовою формою управлінської демократії. 

Такі ради пращоють, наприклад, у Словаччині, Хорватії, Естонії, Ка

наді, США. Україна теж має успішний досвід роботи громадських рад 
(колеrій) nри Державній nодатковій адміністрації, Міністерстві еконо

міки, Міністерстві екології та nриродних ресурсів, Міністерстві внут
рішніх справ. Доцільно такі громадські ради утворити й при сільських, 

сеЛНІЦННХ, міських головах чи nри виконкомах місцевих рад. У даному 

контексті дослідження інституційних форм забезпечення гласності на 
муніципальному рівні є одним з персnекrивних напрямків подальших 

наукових пошуЩв.. . . 
. ·-• ,-. .. - ' . 
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ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ- ОСНОВА РОЗВИТКУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Громадянська активність є рушійною силою трансформаційних 
процесів в Україні. Проблемам активізації участі громадян в управлін

ні суспільними справами приділяють увагу політичні діячі, ця тема є 

однією з ключових у науковій літературі, однак необхідно констатува
ти, що наявних зрушень на краще не маємо, більше того, інкQли спо

стерігається навіть зворотний процес. Із цього приводу дуже точно 

висловився В.М. Литвин, яхий вказує, що нині склався дуже небезпеч

ИИЙ ·різновид суспільного договору- взаємна імітація взаємної лояль

ності при її відсутності між людьми й державою [9, с. 3]. 
Питання. безпосередньої демократії, політичної активності дослі

джували Ю.М Тодика [17], М.І. Ставнійчук [8], О.Ф. Фризький . (18] , 
8 .8 . Речицький [15], але в їх роботах громадянська активність розгля
да.rrася частково, лише в тій мірі, настільки це було необхідно для ана

лізу інших проблем конституційного права. Метою цієї статrі є дослі

дження громадянської активності як передумови становлення й розви
тку місцевого самоврядування, формування й розвнтку інститутів гро

мадянського суспільства, формулювання. висновків щодо шляхів· під
вищення. ініціативи громадян, що має як теоретичне, так і практичне 

значення на сучасному етапі розвитку державності в Україні. 
Конституція України визначила тернторіальні громади первинним 

суб' єктом місцевого самоврядування, саме за ними насамперед закріп

лено право вирішувати питання. місцевого значення.. Інакше кажучи, 

жителі сіл, селищ міст мають певні юридичні можливості (в даному 
разі можливість самоврядування), необхідні для задоволення. колекти

вних та особистих інтересів і потреб. 
Маючи свою ієрархію, потреби поділяються на групи: первинні 

(їжа, вода, тепло, безпека- їх людина задовольняє в першу чергу) і 
вторинні (причетність до подій, nовага з боку оточення, самореаліза
ція). Потреби формують у свідомості людини інтерес, який створює 
Мотиви, nри цьому вони зумовлюють певну її поведінку, спонукають Гі 
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