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ніверсальне визначення місцевого самоврядування, яке міститься 
в Європейській Хартії місцевого самоврядування та означає право 

і спроможність влади, у межах закону, здійснити регулювання і 
управління суттєвою часткою публічних справ під власну 
відповідальність і в інтересах місцевого населення, передбачає 
правову основу для здійснення органами місцевого самоврядування 
нормотворчої функції на відповідній території. Адже регулювання 
публічних справ якраз і означає їх унормування шляхом прийняття 
необхідних для цього правових актів[1]. 

Конституція України від 28 червня 1996 року,  
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від  
21 травня 1997 року не лише наділяють органи місцевого 
самоврядування повноваженнями щодо вирішення питань 
місцевого значення, а також передбачають відповідальність цих 

У
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органів та їх посадових осіб за здійснення покладених на них 
функцій та повноважень. 

Існування юридичної відповідальності органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування є свого роду противагою правам, 
які надані місцевому самоврядуванню, запорукою недопущення 
зловживання владою на місцевому рівні, гарантом дотримання 
законності та реалізації прав і свобод людини й громадянина. 

Питання відповідальності у місцевому самоврядуванні все 
частіше стає об’єктом дослідження вітчизняних та зарубіжних 
вчених, оскільки для побудови правової держави і 
громадянського суспільства особливу значимість має визнання та 
закріплення інституту відповідальності не тільки особи, а й 
органів державної влади та місцевого самоврядування.  
Це питання досліджувалося в дисертаційних та монографічних 
роботах, наукових статтях, наступних вчених: М.О. Баймуратова, 
Ю.Ю. Бальція, О.В. Батанова, В.I. Борденюка, М. П. Воронова, 
I.В. Дробуш, В.М. Кампа, А.А. Коваленка, М.I. Корнієнка, 
А.М. Колодія, В.В. Кравченка, П.М. Любченка, М.П. Орзіха, 
Б.А. Пережняка, В.Ф. Погорілка, М. О. Пухтинського, 
О.Ф. Фрицького, В.Л. Федоренка інших вчених. 

У науковій літературі сформульовано чимало визначень 
поняття відповідальності суб’єктів муніципальної влади. 

Уперше на дисертаційному рівні обґрунтував концепцію 
муніципально-правової відповідальності як самостійного виду 
юридичної відповідальності та інституту муніципального права 
Алексєєв І.О. Він вважав, що муніципально-правова 
відповідальність не є складовою конституційно-правової 
відповідальності, оскільки муніципально-правова відповідальність є 
різновидом публічно-владного примусу, а не державного примусу в 
«чистому» вигляді як конституційно-правова відповідальність і 
використання норм різних галузей права при визначенні мір 
відповідальності, які застосовуються до органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування, а також особливе коло суб’єктів 
муніципально-правової відповідальності (до них не включаються 
органи державної влади, тоді як до суб’єктів конституційної 
відповідальності слід також включати органи державної влади). 

Так, В. Кравченко та М. Пітцик визначають 
відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування як настання негативних наслідків у разі 
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невиконання або неналежного виконання покладених на них 
законом або договором обов’язків [2, с. 11]. 

У науково-практичному коментарі до Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні» зазначається, що 
відповідальність органів місцевого самоврядування – це 
несприятливі правові наслідки за прийняті ними протиправні 
рішення, неналежне здійснення своїх завдань та функцій [3, c. 352]. 

Аналогічно розмірковують й російські вчені у своїх 
теоретичних дослідженнях. Так, М. Постовой, оперуючи 
зазначеним вище поняттям, розглядає його як настання 
несприятливих наслідків, що застосовуються до суб’єктів 
муніципальних правовідносин, які не виконують своїх обов’язків 
або виконують їх неналежним чином щодо інших учасників 
правовідносин [4, c.299].  

Відтак, в основі сучасного розуміння поняття 
відповідальності органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування покладено насамперед обов’язок зазначених 
суб’єктів муніципальної влади зазнати певних негативних 
наслідків у разі неналежного, неякісного, неефективного 
виконання своїх компетенційних повноважень. Метою такої 
відповідальність передусім є спонукання органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування до належного виконання 
покладених на них функцій і повноважень, прийняття законних 
рішень, а також забезпечення функціонування місцевого 
самоврядування в інтересах населення та суспільства в цілому. 

Стаття 146 Конституції України визначає, що питання 
відповідальності органів місцевого самоврядування 
визначаються законом. 

Принципи юридичної відповідальності органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування та механізм їх реалізації у 
загальному вигляді закріплені в законах України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад». 

Так, стаття 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» визначає коло суб’єктів, перед якими несуть 
відповідальність органи місцевого самоврядування та їх посадові 
особи. До таких суб’єктів законодавець, зокрема, відносить 
територіальну громаду, державу, юридичних і фізичних осіб. 
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Передусім органи місцевого самоврядування несуть 
відповідальність перед первинним суб’єктом місцевого 
самоврядування, яким вони формуються та від імені та в 
інтересах якого вони діють.  

Встановлення відповідальності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування перед територіальною громадою – це 
один із найважливіших аспектів складного механізму взаємодії 
різних суб’єктів даної системи [5, c. 268]. 

Лише територіальна громада як головний суб’єкт 
муніципальної влади може здійснювати в повному обсязі 
контроль за діяльністю органів та посадових осіб, яких вона 
уповноважила вирішувати питання місцевого значення. 

Відповідно до ст. 75 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» органи та посадові особи місцевого 
самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними 
перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш 
як два рази на рік, інформують населення про виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого 
бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед 
територіальними громадами про свою діяльність. 

Територіальна громада у будь-який час може достроково 
припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, якщо вони порушують конституцію або закони 
України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують 
здійснення наданих їм законом повноважень. 

Стаття 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» закріплює відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування перед державою та водночас визначає 
загальну підставу такої відповідальності – порушення 
Конституції або законів України, яка фактично випливає із 
закріпленого Основним законом (ст. 19) принципу законності в 
діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та 
їх посадових осіб, відповідно до якого зазначені органи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  

Держава, наділяючи місцеві ради відповідними 
повноваженнями, одночасно здійснює контроль та нагляд за їх 
діяльністю. Органи та посадові особи місцевого 
самоврядування з питань здійснення ними делегованих 
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повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними 
відповідним органам виконавчої влади. 

Третій вид відповідальності органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування – це їх відповідальність перед 
юридичними та фізичними особами, яка, виходячи з положень 
статті 77 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», має майновий характер і полягає в тому, що шкода, 
заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті 
неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого 
самоврядування, відшкодовується за рахунок місцевих бюджетів, 
а в результаті неправомірних рішень або бездіяльності посадових 
осіб – за рахунок їх власних коштів.  

Така відповідальність суб’єктів місцевого самоврядування 
базується на конституційних засадах (ст. 56) про гарантування 
кожному права на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. 

У практиці місцевого самоврядування та в науковій 
літературі виділяють конституційно-правову та цивільно-правову 
(майнову) відповідальність. 

Конституційно-правова відповідальність – це перш за все 
відповідальність органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб перед народом за 
неналежну реалізацію тих владних повноважень, які народ як 
єдине джерело влади їм передав, реальна гарантія захисту проти 
надмірної концентрації влади та зловживання нею [6, c. 1]. Вона 
настає за вчинення конституційних правопорушень (порушення 
конституційної заборони; вчинення дій, що суперечать 
загальним принципам і змісту Конституції), спрямована на 
припинення зловживань владою, проведення профілактики її 
діяльності [7, с. 608–609].  

У контексті місцевого самоврядування конституційно-
правова відповідальність покликана забезпечити правомірність та 
ефективність управління місцевої влади. 

В Європейських країнах відповідальність органів місцевого 
самоврядування є предметом правового регулювання не лише 
конституцій та законів, але і статутів територіальних громад, а 
ініціаторами притягнення до відповідальності органів та 
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посадових осіб місцевого самоврядування виступають держава, 
місцева громада та особа, а до заходів впливу, що застосовуються 
місцевими громадами та державою, належать: а) достроковий 
розпуск органів місцевого самоврядування; б) дострокове 
припинення з передачею права державі здійснювати пряме 
тимчасове правління на відповідній території; в) скасування 
прийнятих актів; г) саморозпуск; д) тимчасове припинення або 
скорочення фінансування місцевої громади. 

До основних санкцій конституційно-правової 
відповідальності в місцевому самоврядуванні, про які найчастіше 
згадується в юридичній літературі, належать дострокове 
припинення повноважень органів місцевого самоврядування та їх 
посадових осіб, визнання неконституційними, незаконними 
прийнятих ними актів або їх окремих положень, їх скасування або 
призупинення, відкликання депутата місцевої ради виборцями, 
дострокове припинення повноважень депутата за рішенням 
представницького органу. Перелічені несприятливі наслідки, які 
настають або можуть настати для суб’єктів місцевого 
самоврядування у разі неналежної реалізації ними своїх 
повноважень, деякі вчені доповнюють визнанням недійсним 
юридично значущого результату, а також дисциплінарними, 
майновими та процесуальними санкціями [8, с. 597–599]. 

Безперечно, вищою формою конституційно-правової 
відповідальності органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування є дострокове припинення їх повноважень у 
встановленому законом порядку. Це найбільш радикальний захід 
із зазначених вище конституційно-правових санкцій.  

Підстави застосування такої санкції конкретизовано в Законі 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 78–80). 

Повноваження місцевої ради можуть бути достроково 
припинені у випадках: 1) якщо рада прийняла рішення із 
порушенням Конституції України, законів, прав і свобод 
громадян; 2) якщо сесії ради не проводяться без поважних 
причин у встановлені законом строки; не вирішує питань, які 
віднесено до її компетенції. 

Рішення щодо дострокового припинення повноважень ради 
приймається на місцевому референдумі за умови порушення 
цього питання сільським, селищним, міським головою, а також не 
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менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на 
відповідній території і мають право голосу. 

Крім того, за наявності зазначених вище підстав, рішення 
суду про визнання актів ради незаконними, висновків 
відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України 
може призначити позачергові вибори сільської, селищної, 
міської, районної у місті, районної, обласної ради.  

Питання про призначення Верховною Радою України 
позачергових виборів місцевої ради може порушуватись перед 
Верховною Радою України сільським, селищним, міським 
головою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської 
державної адміністрації.  

Що стосується дострокового припинення повноважень 
сільського, селищного чи міського голови, то таке рішення 
приймається також на місцевому референдумі або відповідною 
радою. Підставами для його прийняття: 1) звернення голови з 
особистою заявою до відповідної ради про складення ним 
повноважень голови; 2) припинення його громадянства; 
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 
3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його 
до відповідальності за адміністративне корупційне 
правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, 
передбачених Законом України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»; 4) порушення ним вимог щодо обмеження 
сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю); 
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або 
оголошення таким, що помер; 6) його смерті. 

Також повноваження сільського, селищного, міського 
голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує 
Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не 
забезпечує здійснення наданих йому повноважень. 

Дострокове припинення повноважень органів 
самоорганізації населення відбувається у випадку невиконання 
рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 
створення) ради, її виконавчого комітету, загальних зборів 
громадян або невиконання своїх повноважень, а також у разі 
саморозпуску таких органів. 

До суб’єктів, що мають право на прийняття такого рішення, 
відповідно до ст. 80 Закону України «Про місцеве 
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самоврядування в Україні» належать загальні збори громадян, що 
утворили орган самоорганізації населення, та місцева рада.  

На сьогодні потребує врегулювання механізм дострокового 
припинення повноважень органів (посадових осіб) місцевого 
самоврядування за рішенням місцевого референдуму.  

Згідно з положеннями Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» порядок проведення місцевого 
референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради 
чи її голови визначається законом про місцеві референдуми. 

Проте після втрати чинності Законом України «Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми» законодавцем до цього 
часу ще не прийнято новий Закон, який би визначив правові засади, 
організацію та порядок проведення місцевих референдумів. 

Таким чином, можна констатувати, що на сьогодні 
територіальна громада позбавлена можливості здійснювати 
дієвий контроль за діяльністю місцевої влади та застосовувати 
передбачені законодавством заходи впливу у разі неналежного та 
неефективного виконання нею взятих на себе зобов’язань. 

З огляду на це, безперечно, першочерговим завданням для 
законодавця є прийняття Закону України «Про місцеві 
референдуми», який дозволить первинному суб’єкту місцевого 
самоврядування не лише реалізувати своє конституційне право на 
безпосереднє вирішення питань місцевого значення, а усунути 
існуючі правові перешкоди щодо притягнення органів (посадових 
осіб) місцевого самоврядування до конституційно-правової 
відповідальності шляхом застосування такої її санкції як 
дострокове припинення повноважень. 

Окремо зазначимо, що нормативні конструкції нового Закону 
повинні передбачити нескладну, позбавлену зайвих та 
необґрунтованих обтяжень, процедуру ініціювання та проведення 
місцевих референдумів, оскільки в іншому випадку встановлені 
законодавством норми щодо дострокового припинення 
повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
шляхом безпосереднього волевиявлення членів територіальної 
громади матимуть виключно декларативний характер.  

У цьому аспекті слід врахувати європейський досвід тих 
іноземних державах, законодавство яких допускає дострокове 
припинення повноважень органів та/або посадових осіб 
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місцевого самоврядування за рішенням місцевого референдуму 
(Чехія, Угорщина, Польща, деякі землі Австрії) [9].  

Аналіз законодавства зарубіжних країн з цього питання 
свідчить, що в них підстави прийняття рішення про проведення 
референдуму з питань припинення повноважень органів 
(посадових осіб) муніципальної влади сформульовані більш 
загально і в той чи інший спосіб допускають його проведення 
навіть із підстав звичайного невдоволення територіальної 
громади останніми.  

Тож, ураховуючи інтеграційні процеси входження нашої 
держави до Європейського Союзу, жорстке законодавче 
обмеження підстав для проведення місцевого референдуму 
щодо дострокового припинення повноважень місцевої ради чи 
її голови є невиправдним. 

Крім того, такі процеси мають бути гласними, доводитися 
до відома жителів територіальної громади, що дозволить їм 
контролювати й об’єктивно оцінювати роботу представницького 
органу або глави муніципального утворення [10, c. 209].  

Важливою мірою впливу територіальної громади на 
діяльність депутата місцевої ради є передбачена законодавством 
можливість відкликання виборцями свого обранця, що є 
негативною оцінкою діяльності останнього.  

Так, депутат може бути відкликаний виборцями у випадку 
порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і 
законів України, що встановлено судом; пропуску протягом року 
більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної 
комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень 
ради та її органів; невідповідності практичної діяльності депутата  
місцевої ради основним принципам і положенням його 
передвиборної програми.  

Проте, на нашу думку, виборці вправі ставити питання про 
відкликання (конституційно-правову відповідальність) депутата 
місцевої ради й при наявності інших, крім передбачених Законом, 
підстав, які вони вважають істотними.  

Законом визначено також процедуру відкликання депутатів 
місцевих рад, яка складається з кількох послідовних стадій, а саме: 
1) ініціювання відкликання депутата сільської, селищної ради 
виборцями; 2) розгляд питання про відкликання депутата сільської, 
селищної ради територіальною виборчою комісією; 3) збирання 
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підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата 
сільської, селищної ради; 4) призначення голосування про 
відкликання депутата сільської, селищної ради; 5) організація 
підготовки і проведення голосування пропозиції про відкликання 
депутата сільської, селищної ради; 6) голосування пропозиції про 
відкликання депутата місцевої ради і встановлення його результатів. 

Як видно з описаної вище процедури, відкликання депутата – 
це складний і громіздкий правовий інститут. Цим і пояснюється 
те, що саме ця передбачена законодавством форма 
відповідальності депутатів місцевих рад перед громадою 
(виборцями), на практиці в Україні за багато років застосувалась 
в одиничних випадках. 

Слід зазначити також, що фактично процедуру відкликання 
депутата виборцями можна застосовувати виключно щодо 
депутатів, обраних за мажоритарною системою, а такими є 
депутати сільських та селищних рад і лише половина кількості 
депутатів (від загального складу) обласних, районних, міських, 
районних у містах рад. Відкликання депутата місцевої ради, 
обраного за пропорційною системою (від місцевих організацій 
політичних партій), є практично неможливим. 

Крім того, з урахуванням останніх змін у виборчому 
законодавстві нашої держави, на сьогодні норма відкликання 
депутата місцевої ради взагалі не може бути реалізована.  

Так, новий Закон України «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів», яким визначено основні 
засади, організацію і порядок проведення місцевих виборів, не 
передбачає можливості застосування встановлених ним виборчих 
процедур під час підготовки і проведення голосування пропозиції 
про відкликання депутата місцевої ради. Тому процедура 
відкликання депутата місцевої ради, в тому числі проведення 
голосування пропозиції щодо такого відкликання, не 
врегульована законами України [11]. 

Отже, правове врегулювання процедури відкликання 
депутата місцевої ради потребує удосконалення відповідно до 
останніх змін у законодавстві та реалій, що склалися. До того 
часу, територіальна громада не матиме можливостей адекватно 
реагувати на неналежне використання депутатами своїх прав та 
неякісне виконання своїх обов’язків. А це нівелює статтю 140 
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Конституції України, якою визначено, що місцеве 
самоврядування є правом територіальної громади самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 
законів України та виключає будь-яку відповідальність обраних 
депутатів, що не виконують свої прямі депутатські обов’язки.  
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