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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ  

В ОРГАНИ ПРЕФЕКТУРНОГО ТИПУ

Постановка проблеми. Реформа децентралізації передба
чає кардинальну зміну вектору розвитку державної політики, 
яка дійсно спрямована на зміцнення інституту місцевого са
моврядування, зокрема шляхом запровадження трирівневої 
системи адміністративно-територіального устрою (громада – 
район – регіон), укрупнення територіальних громад, оновлен
ня організаційної структури місцевого самоврядування, обу
мовленої істотним розширенням обсягу повноважень органів 
місцевого самоврядування, ліквідацією районів та районних 
рад [1], районних державних адміністрацій [2]. Істотним 
кроком з боку держави стало також зміцнення матеріаль-
но-фінансової основи місцевого самоврядування, зокрема 
шляхом передачі об’єктів спільної власності територіальних 
громад [3], земельних ресурсів [4], переходу на прямі міжбю
джетні відносини. 

Разом з тим, зазначені процеси супроводжуються порушен
ням чинного законодавства, порушенням прав та свобод лю
дини та громадянина. З огляду на це одним з завданням чер
гового етапу реформи децентралізації є створення в Україні 
дієвої системи нагляду за законністю діяльності органів міс
цевого самоврядування. 

Забезпеченню адміністративного нагляду за діяльністю 
муніципальних органів приділено увагу й в міжнародному 
стандарті розвитку місцевої демократії – Європейській хартії 
місцевого самоврядування. При цьому вкрай важливо створи
ти таку державну інституцію, яка була б максимально об’єк
тивною, запобігала проявам незаконності прийнятих рішень 
органами місцевого самоврядування, за умови не втручання в 
процес реалізації їх повноважень, не порушуючи певну «авто
номію» функціонування територіальних громад.

На законодавчому рівні вже були спроби щодо запрова
дження інституту префектів на регіональному рівні. Доволі 
дискусійними є положення законопроекту № 2598 про лікві
дацію місцевих державних адміністрацій та введення інсти
туту префектів. Проаналізувавши повноваження префектів 
можна дійти висновку не про посилення ролі органів місцево
го самоврядування в управлінні місцевими справами, розши
рення їх повноважень за рахунок делегованих, а про повний 
контроль за їх діяльністю з боку префектів, прийняття рішен
ня про скасування акта та про прийняття рішення про розпуск 
органу місцевого самоврядування. 

Враховуючи позицію представників органів місцевого 
само врядування, міських голів, реакцію європейських партне
рів, Президент В. Зеленський відкликав законопроект № 2598 
про зміни до Конституції щодо децентралізації влади.

Також черговою спробою перетворення місцевих держав
них адміністрацій в префектури є законопроект «Про внесення 
змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
та деяких інших законодавчих актів України щодо реформу
вання територіальної організації виконавчої влади в Україні» 
(прийнятий за основу у березні 2021 року) [5]. 

Законопроектом пропонується створити правові пере
думови та основи для функціонування місцевих державних 
адміністрацій префектурного типу до внесення відповідних 
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) та 
приведення законодавства про місцеві державні адміністрації 
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у відповідність із сучасними викликами, які постають перед 
посадовими особами обласних та районних державних адмі
ністрацій під час виконання конституційних повноважень 
у межах відповідних районів та областей, а також реалізація 
конституційних положень щодо функціонування системи за
безпечення законності під час здійснення органами та поса
довими особами місцевого самоврядування своєї діяльності з 
метою збалансування системи стримування і противаг у час-
тині дотримання Конституції України та законів України усіма 
суб’єктами публічної влади в державі. 

Ключовим є визначення трьох напрямів діяльності місце
вих державних адміністрацій: координація територіальних 
органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади; 
забезпечення законності в діяльності органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування; виконання окремих повнова
жень органів місцевого самоврядування (до внесення відпо
відних змін в Конституцію України). 

Створюється багаторівнева система із забезпечення за
конності в діяльності органів та посадових осіб місцевого са
моврядування, яка передбачає, що: акти сільських, селищних, 
міських рад територіальних громад, а також сільських, селищ
них, міських голів є предметом аналізу щодо їх відповідності 
Конституції України та законам України районними держав
ними адміністраціями (орган із забезпечення законнос ті ра
йонного рівня); акти районних рад є предметом аналізу щодо 
їх відповідності Конституції України та законам України об
ласними державними адміністраціями (орган із забезпечення 
законності регіонального рівня); акти обласних рад є предме
том аналізу щодо їх відповідності Конституції України та зако
нам України центральним органом виконавчої влади, який за
безпечує законність актів органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб (орган із забезпечення законності централь
ного рівня).

Забезпечення законності під час здійснення місцевого 
само врядування передбачає здійснення заходів щодо: 1) нор

мативно-правових актів органів місцевого самоврядування, 
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 
у частині виконання ними окремих делегованих повнова
жень місцевого самоврядування; 2) індивідуальних актів, які 
прий маються органами місцевого самоврядування з питань 
відчуження майна територіальної громади або майна спіль
ної власності територіальних громад району чи області, якщо 
таке відчуження здійснюється без застосування публічних 
конкурсних процедур, визначених законами України; 3)  актів, 
які містять ознаки прийняття рішень органами місцевого 
само врядування поза межами їхньої компетенції; 4) актів, які 
стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків люди
ни і громадянина, та містять ознаки будь-якої дискримінації 
окремої особи та/або групи осіб.

Законопроект містить певні застереження, зокрема забез
печення законності не здійснюється з питань, що є предметом 
державного контролю, визначеного законами України. 

Позитивним є закріплення на законодавчому рівні права 
на звернення за консультацією до відповідного органу із за
безпечення законності, що належить сільському, селищному, 
міському голові та його заступникам, секретарю сільської, се
лищної, міської ради, виконавчому органу сільської, селищної, 
міської ради, голові районної, обласної ради, районної у місті 
ради. При цьому консультації органу із забезпечення законно
сті не є обов’язковими для застосування органами та посадо
вими особам місцевого самоврядування.

Виявлення за наслідками перевірки актів, що суперечать 
Конституції та законам України, є підставою для звернення 
органу із забезпечення законності до відповідного органу чи 
посадової особи місцевого самоврядування з вимогою усунути 
порушення законодавства. Відповідний орган місцевого само
врядування усуває порушення законодавства у строк, вста
новлений органом із забезпечення законності, який має бути 
необхідним і достатнім для усунення порушення, але не пізні
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ше, ніж протягом одного місяця від дати направлення відпо
відної вимоги.

Не усунення порушення органом місцевого самоврядуван
ня у строк, вказаний у вимозі про усунення порушення, є під
ставою для звернення органу із забезпечення законності до 
суду з позовом про визнання відповідного акту незаконним та 
його скасування повністю або у частині.

У разі виявлення за наслідками перевірки відповідних 
 актів, невжиття негайних заходів щодо скасування яких може 
істот но ускладнити чи унеможливити відновлення станови
ща, яке існувало до прийняття такого акту, орган із забезпе
чення законності, може звернутися безпосередньо до суду без 
направлення вимоги про усунення порушення. Необгрунтова
не звернення органу, що здійснює забезпечення законності, до 
суду з позовом про скасування акту органу місцевого самовря
дування без попереднього направлення вимоги про усунення 
порушення не допускається. Акти органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування або їх окремі положення з мотивів 
їхньої невідповідності Конституції чи законам України визна
ються незаконними виключно в судовому порядку.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
або їх окремі положення, що визнані незаконними за позовом 
органу із забезпечення законності втрачають чинність з дня 
набрання законної сили рішенням суду, якщо інше не встанов
лено таким рішенням суду. Суд може прийняти рішення про 
визнання недійсними прийнятих на їх основі актів, вчинених 
правочинів тощо, в тому числі з особами, які не знали і не мог
ли знати про незаконність таких рішень. Шкода, завдана фі
зичній або юридичній особі в таких випадках відшкодовуєть
ся за рахунок коштів місцевого бюджету.

Доволі дискусійною є норма, яка передбачає, що забезпе
чення законності під час реалізації органами місцевого само
врядування делегованих повноважень може охоплювати пи
тання доцільності, економності чи ефективності їх здійснення 
органами чи посадовими особами місцевого самоврядування.

Разом з тим, істотні зміни в частині створення органів дер
жавної влади префектурного типу вимагають не лише онов
лення чинного законодавства, а й усвідомлення того, що за
безпечення законності під час реалізації органами місцевого 
самоврядування власних повноважень здійснюється виключ
но з метою підсилення гарантій щодо дотримання органами 
місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами Кон
ституції та законів України та не повинно призводити до втру
чання органів із забезпечення законності чи їх посадових осіб 
у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм 
власних повноважень. 
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ЗМІНА ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В КИРГИЗСТАНІ АБО 
РЕСТАВРАЦІЯ ПОСТРАДЯНСЬКОГО АВТОРИТАРИЗМУ

Новітній історії Киргизстану відомо вже кілька конститу
ційних переглядів форми правління. Зміни форми правлін
ня супроводжували і юридично оформляли важливі події в 
політичному житті країни. Перша Конституція суверенного 
Киргизстану від 5 травня 1993 р. заснувала в країні форму 
правління, яка більшістю своїх юридичних ознак тяжіла до 
президентської республіки, і все-таки не була їй тотожна. Ця 
форма правління неодноразово піддавалася різновекторним 
корективам. Конституційні зміни від 21 жовтня 2007 р. забез
печили відчутну парламентаризацію форми правління. Однак 
загалом вони не подолали її авторитарної сутності. У Консти
туції Киргизстану в редакції від 21 жовтня 2007 р., вказувала 
Венеціанська комісія, була “збережена напівпрезидентська 
система, але... насправді політичні повноваження знову скон
центровані в руках Президента” [1]. Принциповий перегляд 
форми правління стався в 2010 р., коли на референдумі була 
схвалена нова Конституція Киргизстану. Конституція Киргиз
стану від 27 червня 2010 р. закріпила парламентаризовану 
змішану республіканську форму правління. Тенденцію пар
ламентаризації форми правління, яка в Киргизстані тривала 
з 2007 р., припинив референдум від 11 квітня 2021 р. Консти
туційний закон “Про Конституцію Киргизької Республіки”, 
схвалений на референдумі, знову запровадив у країні прези

денціалізовану республіку. Авторитарна сутність цієї форми 
правління дає підстави очікувати її чергової зміни.

Виклад основного матеріалу дослідження. У жовтні 
2020 р. владарюючі політичні сили Киргизстану ініціювали і 
розпочали чергову конституційну реформу, головною метою 
якої була зміна форми правління. Було задекларовано намір 
встановити президентську республіку. 11 грудня 2020 р. Пар
ламент країни ‒ Жогорку Кенеш ‒ ухвалив Закон “Про призна
чення референдуму (всенародного голосування) з визначення 
форми правління Киргизької Республіки”. Закон передбачав 
можливість вибору парламентарної або президентської рес
публіки [1]. Конституційний референдум щодо визначення 
форми правління в Киргизстані відбувся 10 січня 2021 р. Біль
шість учасників голосування схвалила ідею президентської 
республіки. Прикметно, що в день, коли відбувся референдум 
щодо визначення форми правління, були проведені позачер
гові вибори Президента країни, на яких переміг головний іні
ціатор конституційної реформи ‒ виконувач обов’язків Глави 
держави політик Садир Жапаров. Ця обставина чітко вказува
ла на роль суб’єктивного чинника в конституційному процесі. 
Підтримавши кандидатуру Садира Жапарова на президент
ських виборах, учасники референдуму одночасно наділили 
його і відповідними повноваженнями.

9 лютого 2021 р. Жогорку Кенеш опублікував проєкт Закону 
“Про Конституцію Киргизької Республіки” ‒ остаточну редак
цію пропонованих конституційних змін ‒ для громадського 
обговорення. Звертає увагу й та обставина, що проєкт консти
туційного закону був підготовлений не Жогорку Кенешем, а 
Конституційною радою ‒ органом, створеним 20 лис топада 
2020 р. за розпорядженням тодішнього виконувача обов’язків 
Президента Киргизстану. Цей орган не був передбачений Кон
ституцією Киргизстану, тому його створення підривало легі
тимність напрацьованих ним конституційних змін. 11 квітня 
2021 р. Закон “Про Конституцію Киргизької Республіки” був 
затверджений на конституційному референдумі. Хоча ініці
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атори конституційної реформи в Довідці- обґрунтуванні до 
проєкту Закону “Про Конституцію Киргизької Республіки” 
вказували на потребу “викласти Конституцію Киргизької Рес
публіки в новій редакції” [3], масштаб конституційних змін, 
які стосувалися всіх розділів Конституції, свідчив, що кон
ституційна реформа знаменує появу не нової редакції, а фак
тично нової Конституції Киргизстану. Незважаючи на те, що 
Закон “Про Конституцію Киргизької Республіки” було складе
но як нову редакцію Конституції, фактично він повністю за
мінив чинну на той момент Конституцію Киргизстану. Отже, 
як слушно зауважила у Висновку щодо проєкту Конституції 
Киргизької Республіки від 19-20 березня 2021 р. Венеціанська 
комісія, його назва вводить в оману [1].

Набуття Законом “Про Конституцію Киргизької Респу
бліки” чинності знаменувало принциповий перегляд форми 
правління. У своїй сутності передбачена Законом форма прав
ління близька до президентської республіки, але не більше.
Головні відмінності цієї форми правління від президентської 
республіки ‒ відсутність “жорсткого” поділу влади та наяв
ність елементів, не властивих президентській республіці. У 
Законі, зокрема, закріплено положення про те, що Президент 
Киргизстану забезпечує єдність державної влади (п. 2 ст. 66). 
Конституційне визначення президента гарантом єдності дер
жавної влади, узгодженого функціонування її органів ‒ від
мітна юридична ознака змішаної республіканської форми 
правління. Суперечить логіці організації державної влади в 
президентській республіці і положення ст. 70 Закону про те, 
що Президент Киргизстану “за згодою Жогорку Кенеша при
значає Голову Кабінету Міністрів, його заступників та інших 
членів Кабінету Міністрів” [4]. За змістом цієї статті очевидно, 
що в основі згоди Парламенту лежать не тільки формально- 
юридичні, а й політичні критерії.

Рецепцією елементів парламентаризму треба вважати 
наяв ність у Президента Киргизстану і Прем’єр-міністра пра
ва законодавчої ініціативи (пп. 2 і 4 ст. 85 Закону) й обов’язок 

Уряду звітувати перед Парламентом про виконання республі
канського бюджету (ст. 89 Закону).

Відповідно до Закону “Про Конституцію Киргизької Рес
публіки”, Президент Киргизстану здійснює виконавчу владу 
(ч. 1 ст. 89), визначає структуру і склад Кабінету Міністрів 
(ч. 2 ст. 89), керує його діяльністю, дає доручення Кабінету Мі
ністрів і підлеглим йому органам, контролює виконання цих 
доручень, скасовує акти Кабінету Міністрів і підлеглих йому 
органів (ч. 3 ст. 89), Президент головує на засіданнях Кабінету 
Міністрів (ч. 4 ст. 89), за власною ініціативою звільняє з поса
ди членів Кабінету Міністрів (п. 4 ч. 1 ст. 70), призначає і звіль
няє з посади голів місцевих державних адміністрацій (п. 6 ч. 1 
ст. 70). Зазначено, що “Президент персонально відповідаль
ний за результати діяльності Кабінету Міністрів і виконавчої 
влади” [1]. Однак статус Президента та Кабінету Міністрів за
кріплено в різних, структурно відокремлених частинах Конс-
титуції ‒ у главі I і, відповідно, главі III розділу третього. Такий 
підхід до регламентації статусу органів виконавчої влади не
можливо пояснити з погляду принципів організації державної 
влади в президентській республіці.

Еклектику запровадженої Законом “Про Конституцію Кир
гизької Республіки” форми правління підсилюють положення 
про статус спеціального органу ‒ Народного курултаю. У За
коні цей орган йменовано “суспільно-представницькими збо
рами” (ст. 7), тоді як Жогорку Кенеш ‒ “вищим представниць
ким органом” (ст. 76). Як же співвідносяться представницька 
природа Жогорку Кенеша і Народного курултаю? Створення 
Народного курултаю підриває легітимність Жогорку Кенеша, 
особливо у випадках, коли рішення Жогорку Кенеша будуть 
суперечити рекомендаціям Народного курултаю або коли Жо
горку Кенеш відхилить ініційований Народним курултаєм за
конопроєкт. Очевидно й те, що Народний курултай може бути 
використаний панівним владарюючим суб’єктом ‒ Президен
том для легітимації власнихрішень всупереч і на противагу рі
шенням Жогорку Кенеша.
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Запроваджена конституційним референдумом від 11 квіт
ня 2021 р. форма правління виявляє принципові недоліки. Ця 
форма правління забезпечує не баланс “розділених влад”, а 
домінантне становище Президента в державному механізмі. 
Венеціанська комісія прямо вказує, що “у випадку розгляду
ваного проєкту Конституції... принцип поділу влади не реалі-
зується” [1].

Оскільки в Киргизстані відсутня стабільна партійна сис-
тема, подібна партійним системам розвинених демократій, 
киргизька форма правління повинна створювати належні 
умови для розвитку інституту політичних партій. Попри це 
запроваджена конституційним референдумом від 11 квітня 
2021 р. форма правління позбавляє політичні партії належ
ного стимулу до розвитку. Форма правління вкрай ослаблює 
вплив політичних партій на державний механізм, оскільки не 
встановлює інструментів безпосередньої участі політичних 
партій у процесі формування Уряду. Спосіб формування Кабі
нету Міністрів позапарламентський і представлені в Жогорку 
Кенеші партії не можуть ні визначати політичний курс Уряду, 
ні вносити в нього поточні корективи, ні здійснювати ефек
тивний контроль за його діяльністю, ні притягати його до від
повідальності.

У цій формі правління відсутні конституційні інструменти 
розв’язання суперечностей між Президентом і Жогорку Кене
шем, які можуть виникати на ґрунті провалу політичного кур
су очолюваного Президентом Уряду. Такі суперечності фак
тично неминучі, коли парламентська більшість і Президент 
будуть представляти супротивні політичні сили. Але кон
флікт між Президентом і Жогорку Кенешем не може бути по
доланий ні шляхом парламентської відповідальності Кабінету 
Міністрів, ні шляхом розпуску і дострокових виборів Жогор
ку Кенеша, оскільки ці інститути встановленій Законом “Про 
Конституцію Киргизької Республіки” формі правління не відо
мі. Об’єктивно, що відсутність конституційних механізмів ви
рішення суперечностей між Президентом і Жогорку Кенешем 

буде  провокувати їх вирішення політичним, силовим шляхом.
Один з очевидних наслідків поєднання в особі Президента 

Киргизстану статусів глави держави і глави виконавчої вла
ди ‒ його нездатність гарантувати єдність державної влади. 
Фактично положення Закону про забезпечення Президентом 
Киргизстану єдності державної влади ‒ не більше ніж юри
дична фікція. Виконання президентом функцій глави вико
навчої влади унеможливлює виконання ним координацій
но-арбітражної функції. Здатність президента відігравати дві 
альтернативні і несумісні ролі координатора-арбітра і гаран
та з одного боку і глави виконавчої влади з іншого, яка обу
мовлена поєднанням у його особі відповідних статусів, завж
ди мотиваційно визначає вибір на користь другого напряму 
діяльності президента і перешкоджає реалізації його статусу 
гаранта конституційних цінностей, координатора механізму 
взаємодії органів влади та посередника в державно-правових 
конфліктах. У пострадянських президенціалізованих респуб-
ліках президент, набувши характеристик глави виконавчої 
влади, виявився неспроможним відігравати в державному ме
ханізмі роль координатора-арбітра.Венеціанська комісія без
посередньо вказує, що запроваджена Законом “Про Консти
туцію Киргизької Республіки” форма правління “передбачає 
відсутність рівноваги між різними галузями влади” і “створює 
реальну загрозу поділу влади і верховенству права в Киргизь
кій Республіці” [1]. Конституційному будівництву суверенно
го Киргизстану вже відомі наслідки надмірного посилення 
влади президента. Форма правління, встановлена Конститу
цією Киргизстану від 5 травня 1993 р., багато в чому, і насам
перед в аспекті гіпертрофії влади президента і способу його 
співвідношення з виконавчою владою нагадує форму правлін
ня, запроваджену референдумом від 11 квітня 2021 р. Дивно, 
що отриманий досвід нічому не навчив укладачів Закону “Про 
Конституцію Киргизької Республіки”.

У Довідці-обґрунтуванні до проєкту Закону “Про Консти
туцію Киргизької Республіки” ініціатори конституційної ре
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форми стверджують, що наявна система влади неефективна 
і позбавлена “механізмів її відповідальності” [3]. Таке твер
дження принаймні безпідставне. Конституція Киргизстану 
від 27 червня 2010 р. передбачає парламентський спосіб фор
мування Уряду і його парламентську відповідальність. Тим 
самим встановлена цією Конституцією форма правління не 
тільки робить можливою ідентифікацію виборцями в ході 
чергових парламентських виборів суб’єкта відповідальності 
за результати урядової політики, а й дозволяє невідкладно 
притягати Уряд до відповідальності за наслідки його політи
ки. Форма правління гарантує можливість здійснювати поточ
ну корекцію урядового курсу, а загроза парламентської відпо
відальності змушує Кабінет Міністрів враховувати звернені 
до нього вимоги парламентської більшості. Але в передбаче
нійЗаконом “Про Конституцію Киргизької Республіки” формі 
правління відсутній інститут парламентської відповідально
сті уряду і повноту відповідальності за результати урядової 
політики покладено на главу виконавчої влади ‒ Президента. 
У ч. 5 ст. 87 Закону встановлено: “Президент персонально від
повідальний за результати діяльності Кабінету Міністрів і ви
конавчої влади” [4]. Але як Президент Киргизстану може бути 
реально відповідальний за результати діяльності Кабінету 
Міністрів і виконавчої влади? Адже відповідно до Закону “Про 
Конституцію Киргизької Республіки”, неуспішний політич
ний курс Кабінету Міністрів ‒ це не конституційна підстава 
імпіч менту Президента. У ч. 6 ст. 87 Закону закріплено: “Якщо 
Жогорку Кенеш визнає звіт про виконання республікансько
го бюджету незадовільним, відповідальність членів Кабінету 
Міністрів(виділено авт.) розглядає Президент” [4]. Так у чому 
ж ініціатори конституційної реформи вбачають персональну 
відповідальність Президента за результати діяльності Кабі
нету Міністрів? Відсутність у формі правління парламентської 
відповідальності уряду, очолюваного президентом, означає, 
що в суспільства немає інших альтернатив, як тільки терпі
ти провал політичного курсу уряду до наступних президент

ських виборів. І добре, якщо чинний авторитарний президент 
не сфальсифікує ці вибори і не забезпечить собі чергове пере
обрання. Але навіть обрання в результаті чергових президент
ських виборів легітимного і талановитого кандидата в прези
денти аж ніяк не гарантує, що у нього буде гідний наступник.

Принцип верховенства права не допускає безвідповідаль
ного здійснення владних повноважень [5]. Тому посилення 
засобів впливу президента на законодавчу і виконавчу вла
ди має супроводжувати пропорційне збільшення рівня його 
консти туційно-правової відповідальності. Водночас порядок 
відсторонення Президента Киргизстану від посади, встанов
лений ст. 73 Закону “Про Конституцію Киргизької Республіки”, 
свідчить про складність його реального здійснення. Згідно з 
ч. 4 ст. 73 Закону, “Президент може бути усунутий із посади 
на підставі висунутого Жогорку Кенешем звинувачення, під
твердженого висновком Генерального прокурора про наяв
ність у діях Президента ознак злочину” [4]. Однак відповідно 
до п. 1 ч. 5 ст. 70 Закону, Генерального прокурора призначає і 
звільняє з посади Президент. І хоча зазначені кадрові повно
важення Президент здійснює “за згодою Жогорку Кенеша”, 
очевидно, що Генеральний прокурор ‒ посадова особа, надто 
залежна від Президента. Тому сумнівно, що в процедурі імпіч
менту Генеральний прокурор зможе ухвалити рішення, яке 
спричинить відсторонення Президента від посади.

Складність здійснення процедури імпічменту полягає на
віть не в тому, що ставленик Президента ‒ Генеральний про
курор не зможе дати висновок про наявність у діях Президента 
ознак злочину. У ч. 5 ст. 73 Закону “Про Конституцію Киргизь
кої Республіки” встановлено: “Рішення Жогорку Кенеша про 
відсторонення Президента від посади повинне бути ухвалене 
більшістю не менше двох третин голосів від загального числа 
депутатів Жогорку Кенеша не пізніше ніж у тримісячний тер
мін після висунення звинувачення проти Президента. Якщо в 
цей термін рішення Жогорку Кенеша не буде ухвалене, вису
нуте звинувачення вважається відхиленим” [4]. Отже, Прези
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дента не буде усунуто з посади, якщо упродовж тримісячного 
терміну після висунення проти нього звинувачення Генераль
ний прокурор не вчинить необхідних дій.

Існує й інша проблема, пов’язана з імпічментом Президента. 
У ч. 2 ст. 73 Закону “Про Конституцію Киргизької Республіки” 
зазначено, що “Президент може бути усунутий із посади... за 
порушення Конституції...” [4]. Водночас Президент може бути 
усунутий із посади лише за наявності висновку Генерально
го прокурора “про наявність у діях Президента ознак злочину” 
(виділено авт.). Очевидно, що не всяка дія Президента, яка 
порушує Конституцію, як, наприклад, відмова підписати ух
валений Жогорку Кенешем закон, щодо якого подолано вето 
Президента або відмова призначити референдум для затвер
дження змін до Конституції, спричиняє кримінальну відпові
дальність.

Отже, у дійсності передбачена Законом “Про Конституцію 
Киргизької Республіки” форма правління принципово знижує 
рівень відповідальності влади перед суспільством.

Вище викладене дає змогу сформулювати наступні висно
вки. Передбачена Законом “Про Конституцію Киргизької Рес
публіки” форма правління, без перебільшення, небезпечна для 
демократії. Сильно тяжіючи до президентської республіки, ця 
форма правління повною мірою спричиняє властиві функціо
нуванню президентської республіки наслідки. Як вказала в од
ному зі своїх висновків Венеціанська Комісія, “президентська 
форма правління може легко перерости в авторитарну” [6].

Зосереджуючи владу в руках Президента, форма правління 
не встановлює щодо нього ніяких ефективних стримувань і 
противаг. Не створюючи необхідних інституційних обмежень 
влади Президента, форма правління, тим самим, провокує її 
неконтрольовану функціональну гіпертрофію.

Перехід до цієї форми правління означає, успіх демократич
них перетворень вирішальною мірою буде залежати від осо
бистих характеристик президента. Однак одноосібна влада 
президента ‒ ризикований засіб демократичних перетворень. 

Як показала світова практика і, зокрема, практика багатьох 
пострадянських держав, поєднання в особі президента ста
тусів глави держави і глави виконавчої влади неминуче стає 
джерелом авторитаризму. Безсумнівно, що зосередження вла
ди в руках Президента Киргизстану суттєво посилить автори
тарні традиції, притаманні киргизькому суспільству.

Поєднання в особі президента статусів глави держави і гла
ви виконавчої влади ‒ регресивна генетична риса, “успадко
вана” президентською республікою від абсолютної монархії. 
У парламентарній і змішаній республіках посилення демокра
тичних засад організації державної влади призвело до заміни 
одноосібної форми керівництва виконавчою владою колегі
альною. У сучасний період розвитку республіканської форми 
правління такий неприродний для принципу народного суве
ренітету елемент організації державної влади, як поєднання в 
одній особі статусів глави держави і глави виконавчої влади 
в “чистому вигляді”трапляється все рідше. Поєднання в особі 
президента статусів глави держави і глави виконавчої влади 
пояснює іманентне тяжіння президентської республіки до 
авто ритаризму. Не випадково, що явище суперпрезидентства 
простежується в тих країнах, де президент фактично, а часто 
і формально-юридично є главою виконавчої влади. Ініціато
рам конституційної реформи варто нагадати, що саме наді
лення Гітлера повноваженнями одночасно Рейхсканцлера і 
Рейхс президента проклало йому дорогу до абсолютної влади, 
а країні ‒ до тоталітаризму. Можливо ініціатори конститу
ційної реформи зможуть назвати хоча б одну пострадянську 
державу, де поєднання в одній особі статусів глави держави 
і глави виконавчої влади забезпечило становлення повно
цінного громадянського суспільства і демократичний вектор 
політичного розвитку країни? Варте уваги й те, що у країнах 
Західної і Цент ральної Європи прихильність принципам демо-
кратичного державного будівництва спричинила відмову від 
президентської форми правління і суттєве конституційне 
обме ження влади глави держави.
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Цілком очевидно, що наслідками надмірної президенціалі
зації форми правління в Киргизстані стануть розвиток явища 
суперпрезидентствай ерозія ще не зміцнілих інститутів демо
кратії. Авторитарна сутність форми правління водночас про
вокуватиме революційні зміни в політичній системі країни.

У Киргизстані переродженню влади Президента у його 
особисту диктатуру можуть ефективно перешкоджати тіль
ки збереження і подальше збільшення наявного рівня впли
ву Парламенту на виконавчу владу. Водночас, створюючи 
конституційні умови для розвитку суперпрезидентства, кир
гизьке суспільство може отримати цінний політичний досвід, 
важливий для побудови в Киргизстані демократичної держав
ності в майбутньому.
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СОМАТИЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми.Соматичні права людини є права
ми четвертого покоління поряд з правами пов’язаними з ви
користанням віртуальної реальності. Вони представляють 
собою особисті права, що стосуються здійснення індивідом 
тілесного самовизначення та самореалізації. Наприклад, пра
во на смерть, право людини відносно її органів та тканин, сек
суальні права людини, репродуктивні права людини та інші. 
При цьому, їх реалізація в Україні супроводжується рядом тео
ретичних та практичних проблем. Це зумовлюється як супере
чливістю наукових досліджень у цій сфері, так і обмеженістю 
нормативно-правового регулювання соматичних прав у нашій 
державі.

Метою доповіді є з’ясування основних проблем реалізації 
соматичних прав людини в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження.
У другому розділі Конституції України розміщено статті, 

в яких закріплені права та свободи людини, з яких сьогодні
вітчизняні науковці шляхом тлумачення виводять соматичні 
права людини. Так, ст. 21 Конституції України закріплює осно
воположний принцип невідчужуваності та непорушності прав 
людини. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Стаття 23 Конституції України гарантує кожній людині право 
на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не по

рушуються права і свободи інших людей [1]. Р. М. Хажинський, 
зазначає, що саме ця стаття є фундаментом для реалізації со
матичних прав людини, особливо деяких, які залишаються в 
нашому суспільстві дуже суперечливими, наприклад право 
на гомосексуальні відносини, легалізація проституції, еута
назія та ін [2, c. 71]. Ст. 24 КонституціїУкраїниговорить, що
громадянимаютьрівніконституційні права і свободи та є рів
ними перед законом, а також про створеннянеобхідних умов 
для праціжінок, охорониздоровцяжінок, особливо вагітних та 
інше. Стаття 27 КонституціїУкраїни гарантує кожному право 
на життя, ніхто не може бути свавільнопозбавленийжиття [1]. 

Сьогодні лише окремі держави закріплюють деякі соматич
ні права людини на конституційному рівні(наприклад, право 
людини на вільне прийняття рішення про народження дити
ни в Конституції Македонії). Більшість держав обирає шлях 
виведення соматичних прав людини з тексту основного за
кону за допомогою конституційного тлумачення. Очевидно, 
що наразі Україна обрала саме такий спосіб конституційного 
регулювання соматичних прав. Однак, потрібно врахувати, що 
такий механізм повинен бути підкріплений розвинутою сис
темою конституційного контролю, який би зміг гарантувати 
захист соматичних прав та свобод людини та громадянина.

Потрібно констатувати, що як на законодавчому, так і на 
підзаконному рівні соматичні права людини в Україні прак
тично не врегульовані. Зокрема, повна заборона в Україні за
стосування будь-якого виду еутаназії очевидно найближчим 
часом залишиться в силі. В той же час, права особи на свої ор
гани і тканини регулюються нещодавно прийнятим ЗУ «Про 
застосування трансплантації анатомічних матеріалів люди
ні» [3]. Проте, допоки не розпочне роботу Центр транс плант-
координації, а також Єдина державна інформаційна система 
трансплантації, що має забезпечити неупереджений розподіл 
анатомічних матеріалів людини, а також ведення реєстрів ана
томічних матеріалів людини, призначених для транспланта
ції, живих донорів,реципієнтів, інформації про волевиявлення 
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особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство 
та інших,про високоефективну реалізацію цього норматив
но-правового акту не йдеться. Водночас позитивним є те, що 
цей закон закріплює дію в нашій правовій системі «презумпції 
незгоди», що означає, що особа, в якої діагностовано клінічну 
смерть може бути донором органів тільки в разі, якщо вона 
за життя надала відповідну згоду. За відсутностітакої заяви 
анатомічніматеріали у померлої особи можуть бути вилучені 
за згодою одного з подружжяабоблизькихродичів. Згаданий 
закон також розтлумачив багато нових для нашої правової 
системи термінів (аутотрансплантація, живий донор, потен
ційний донор, гемопоетичні стовбурові клітини, донор-труп, 
імплантація та інші). 

Щодо гарантування репродуктивних прав людини в Украї-
ні також виникає ціла низка питань. Зокрема, щодо норма
тивного визначення понять «безпліддя», «ембріон», «суро
гатне материнство», «сурогатна мати» тощо. Зауважимо, що 
дозвільний режим регулювання сурогатного материнствав 
Україні зробив нашу державу привабливою для так званого 
«репродуктивного туризму». Водночас, довільне тлумачення 
учасниками правовідносин сурогатного материнства більшо
сті спеціальних термінів, а також відсутність чіткого регулю
вання форми договору щодо виношування дитини сурогат
ною матір’ю та його істотних умов призводять до багатьох 
порушень.

Україна також жодним чином наразі не гарантує реалізації 
права на гендерну ідентичність. Звичайно, це питання є до
сить дражливим для досить консервативного українського 
суспільства. І все ж першим кроком у цьому напрямі повинно 
стати внесення змінв Закон України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні». Необхідно включити до 
нього антидискримінаційні норми, що стосуються трансген
дерів.

Отже, формування системи гарантій соматичних прав лю
дини в Україні є нагальною потребою, яка підтвердить де

мократичну і гуманістичну спрямованість нашої держави. 
Наразі, міжнародне співтовариство нажаль констатує багато 
порушень у сфері соматичних прав людини в межах більшості 
існуючих правопорядків. В той же час, правова система Украї
ни вже частково готова до змін, про що свідчать окремі ново
прийняті нормативно-правові акти.
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ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ В УКРАЇНІ ЯК КАТАЛІЗАТОР 
ЗРОСТАННЯ РІВНЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Початок збройного конфлікту в Україні доцільно датувати 
20 лютого 2014 р., коли почалася військова операція із захо
плення спеціальними силами РФ півострова Крим [1].

Вплив збройного конфлікту саме на попередження військо
вої злочинності є колосальним, оскільки за оцінками Органі
зації Об’єднаних націй конфлікт на Сході України «є одним з 
самих смертоносних в Європі з часів Другої світової війни». 
За п’ять років збройного конфлікту окуповано 17 тис. км2 

Донецької і Луганської областей, разом з Кримом це складає 
43,7 тис. км2 – тобто 7,2% території України. Залишається не
контрольованими 409,7 км українсько-російського кордону, 
Україна зазнала величезних фінансово-економічних втрат, 
зокрема 27% промислового потенціалу Донбасу незаконно 
переміщено до Росії, включно з обладнанням 33 місцевих про
мислових гігантів [2].

 Російська політика щодо України пройшла трифазову ево
люцію: м’яке переконання в євразійській інтеграції під егідою 
РФ, жорсткий примус до неї (з використанням політико-ди
пломатичних, економічних, енергетичних, інформаційних ва
желів впливу) і нарешті – пряма військова агресія. Зрозуміло, 
що окупація Донбасу у стратегії Кремля на українському на
прямі відіграє допоміжну роль, по суті, є одним із “силових” 
інструментів російської політики, мета якої – перетворення 

України на підконтрольну та керовану країну-сателіта або де
монтаж української державності в її нинішньому вигляді [3].

Збройний конфлікт, з одного боку є значним дестабілізу
ючим фактором при проведенні заходів профілактики та за
побігання військовим злочинам, з іншого – каталізатором, що 
створює та ще більш розбурхує негативну тенденцію в сус-
пільстві. Правове регулювання в умовах постійного військо
вого конфлікту значно ускладняється та можна виокремити 
основні проблеми запобігання військових злочинів в умовах 
збройного конфлікту:

1. Відсутність усіх ланок військової юстиції. Військова 
 юстиція є одним із елементів забезпечення воєнної безпеки 
держави.

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в краї-
ні, неприховану агресію Росії на Сході України, окупацію ча
стини Донецької та Луганської областей, анексію Автономної 
Республіки Крим ВРУ було прийнято рішення про прийняття 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
прокуратуру» щодо утворення військових прокуратур», що 
втратив чинність у зв’язку із прийняттям нового Закону Укра
їни «Про прокуратуру». В пояснювальній записці наведені 
додаткові роз’яснення, що доводять, що система військових 
прокуратур, на відміну від територіальних, повинна створю
ватися за екстериторіальним принципом, який забезпечить 
максимальне наближення до структури і дислокації піднаг
лядних військових формувань та органів їх управління.

Так, за період із вересня 2014 до квітня 2019 року проку
рорсько-слідчими працівниками військових прокуратур роз
слідувалось 98500 кримінальних проваджень, у 30 066 із них 
досудове розслідування завершене, у тому числі в 20 519 ви
падках шляхом скерування до суду обвинувальних актів. У 
процесі досудового розслідування відшкодовано 509,3 млн 
грн збитків.

Під час здійснення роботи щодо представництва інтересів 
держави та громадян у судах судами задоволено 5 856 пред’яв
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лених прокурорами позовів на загальну суму 2 367,4 млн грн. 
Відповідачами добровільно відшкодовано 302 млн грн, реаль-
но виконано рішення судів на суму 2 716,8 млн грн, пло
ща повернутих земель становить 61 622 га. За матеріалами 
війсь кових прокурорів розпочато досудове розслідування у 
6114 кримінальних провадженнях. Складено та скеровано до 
суду 4 634 протоколи про вчинення адміністративних право
порушень, 4 530 із них сьогодні розглянуто судами [4].

 2. Також в Україні відсутня третя ланка органів військової 
юстиції –спеціалізовані військові суди, які б розглядали по суті 
обвинувальні акти щодо військовослужбовців, а також про
токоли про скоєння ними адміністративних правопорушень. 
Окрім того, військові суди повинні виконувати функцію захис-
ту прав і свобод військовослужбовців шляхом розгляду їхніх 
скарг на незаконні дії військового командування (незаконне 
звільнення з військової служби, необґрунтоване притягнення 
до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності тощо). 
Відсутність в Україні військових судів, тим більше в умовах 
військового конфлікту, віддаляє правосуддя від військовос
лужбовців та не сприяє належному захисту їхніх законних 
прав та інтересів. 

З даної проблеми можна зробити висновок, що в Україні 
в умовах військового конфлікту, який триває 5 років, зако
нодавець так і не усвідомив важливості значення військової 
юстиції для підтримання належного правопорядку у військо
вих формуваннях і загалом для забезпечення воєнної безпеки 
держави. 

Безумовно, можна стверджувати, що військова сфера здат
на ефективно працювати за умов наявності двох основних 
процесів: готовність до ведення бойових дій та наявність 
ефективної й справедливої системи підтримання належного 
порядку і військової дисципліни у військових формуваннях, 
створених відповідно до чинного законодавства.

2. Збройний конфлікт та реальна загроза життю змушує 
призовників до ухиляння від несення військової служби під 

час призову чи мобілізації. Ситуація в Україні складається до
сить патова, оскільки суспільство вживає різноманітних за
конних та позазаконних методів, з метою не отримання ста
тусу «військовозобов’язаний» за що чинним законодавством 
передбачена кримінальна відповідальність статтею 335 ККУ – 
ухилення від призову на строкову військову службу, військову 
службу за призовом осіб офіцерського складу. Це призводить 
до кадрового голоду у військовій сфері та відсутності відбір
кової процедури при залученні до забезпечення суверенітету 
держави. Відсутність високваліфікованих кадрів унеможлив
лює здійснення ефективної профілактики та запобігання вій
ськовим злочинам. Враховуючи вищезазначене, можна дійти 
висновку, що збройний конфлікт на Сході призводить до кад-
рового голоду в державних військових формуваннях.

Окрім того, збройний конфлікт активізував не лише зов
нішню міграцію, а й внутрішню вимушену міграцію. Основні 
виклики, пов’язані з вимушеним переміщенням громадян, 
спричиняють зростання навантаження на локальних ринках 
праці, виникнення проблем розміщення, працевлаштування, 
фінансового забезпечення, медичного обслуговування, психо
логічної реабілітації, соціальної інтеграції вимушених мігран
тів на місцевому рівні [5].

 3. Однією із основних проблем, що призупиняє процес за
побігання військовим злочинам є значна заполітизованість 
сучасного суспільства. Саме так як і політичний конфлікт став 
одним із факторів збройного конфлікту, так само і політич
на ситуація в країні впливає на суб’єктів військових злочинів 
породжуючи в них мотиви для злочинної діяльності. З метою 
реагування на дану проблему, наказом Генерального штабу 
Збройних сил України від 11 вересня 2017 року було затвер
джено Інструкцію з оцінювання суспільно-політичної обста
новки в районах дислокації військ (сил) під час виконання 
ними завдань за призначенням.

Отже, проаналізувавши проблеми, що впливають на запо
бігання військовим злочинам в умовах збройного конфлікту 
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можна зробити висновок, що збройний конфлікт став знач
ним викликом не лише для економічної та політичної ситуації 
в країні, а й для правового режиму, що потребує значних змін.
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КРИТЕРІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У 
СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стрімкий розвиток суспільних відносин постійно потребує 
запровадження нових загальнообов’язкових правил поведін
ки для членів суспільства та відповідного реагування держа
ви на порушення цих правил. Чільне місце серед засобів реагу
вання держави займає адміністративна відповідальність.

П. 22 ст. 92 Конституції України встановлено, що виключно 
законами України визначаються діяння, які є адміністратив
ними правопорушеннями, та відповідальність за них [1].

Основним нормативним актом, що регулює питання при
тягнення до адміністративної відповідальності, є Кодекс 
України про адміністративні правопорушення (далі ‒  КУпАП). 
Цей акт визначає коло суб’єктів владних повноважень, наді
лених правом складати протоколи про адміністративні право
порушення, застосовувати заходи забезпечення провадження 
та накладати стягнення у справах про адміністративні пра
вопорушення. Крім суб’єктів владних повноважень, право 
розглядати справи про адміністративні правопорушення на
лежить районним, районним у місті, міським та міськрайон
ним судам (ст. 221 КУпАП), а про адміністративні правопору
шення, передбачені ст. 185-3 КУпАП (прояв неповаги до суду 
або Конституційного Суду України), право розглядати справи 
надано місцевим господарським та адміністративним судам, 
апеляційним судам та Верховному Суду України (ст. 221-1 КУ
пАП) [2]. При цьому в порядку, встановленому Кодексом ад
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міністративного судочинства України (далі ‒ КАСУ) з особ-
ливостями, визначеними КУпАП, здійснюється оскарження 
постанов у справах про адміністративні правопорушення, 
винесені суб’єктами владних повноважень (ст. 288 КУпАП). 
Крім того, ст. 267  КУпАП встановлено право особи на оскар
ження до суду заходів забезпечення провадження у справах 
про адмі ністративні правопорушення, таких, як адміністра
тивне затри мання, особистий огляд, огляд речей і вилучення 
речей та документів, зокрема посвідчення водія, тимчасове за
тримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від ке
рування транспортними засобами, річковими і маломірними 
суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи ін
шого сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікар
ських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Згідно з п. 1. ч. 1 ст. 20 КАСУ, місцевим загальним судам як 
адміністративним судам підсудні адміністративні справи щодо 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у 
справах про притягнення до адміністративної відповідальнос-
ті, особливості розгляду яких врегульовані ст. 286 КАСУ [3]. 

Незважаючи на намагання законодавця удосконалити ме
ханізми притягнення до адміністративної відповідальності та 
розмежувати компетенцію загальних й адміністративних су
дів у справах про адміністративні правопорушення, на прак
тиці все ще виникають спірні питання, а відсутність у законо
давстві чітких критеріїв такого розмежування призводить до 
того, що самі суди по різному визначають межі своєї компе
тенції при розгляді справ про адміністративні правопорушен
ня. Наприклад, Богунський районний суд м. Житомира у своє
му рішенні від 14 лютого 2020 р. у справі № 295/18523/19 [4] 
про визнання дій поліцейського неправомірними (щодо скла
дення протоколу про адміністративне правопорушення за 
ч. 1 ст. 130 КУпАП), відмовляючи позивачу в позові, вказав, що 
складання протоколу є процесуальною дією суб’єкта владних 
повноважень, які спрямовані на фіксацію адміністративно
го правопорушення та, внаслідок положень ст. 251 КУпАП, є 

предметом оцінки суду як доказ вчинення такого правопору
шення при розгляді справи про притягнення особи до адміні
стративної відповідальності; сам по собі протокол про адміні
стративне правопорушення не є рішенням суб’єкта владних 
повноважень.

Натомість в аналогічній справі Дніпропетровський окруж-
ний адміністративний суд у своєму рішенні від 22 вересня 
2020 р. у справі № 160/1868/20 [5]задовольнив та визнав 
протиправними дії заступника командира взводу 2 роти 2 Ба
тальйону Управління патрульної поліції у Дніпропетровській 
області старшого лейтенанта поліції Красільнікової Анжелі
ки Григорівни та поліцейського взводу 1 роти 3 Батальйону 
Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області 
Бєлікова Олександра Андрійовича під час виконання ними 
службових обов՚язків, що полягали у складанні відносно особи 
протоколів про адміністративні правопорушення від 24 серп
ня 2019 р. та 28 серпня 2019 р. (за ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Зважаючи на те, що питання притягнення до адміністра
тивної відповідальності за ст. 130 КУпАП належить до компе
тенції суду загальної юрисдикції, адміністративний суд фак
тично перебрав на себе невластиві йому повноваження щодо 
оцінки доказів справи про адміністративні правопорушення.

Також існують інші приклади із судової практики, коли 
суди загальної юрисдикції під час розгляду підвідомчих їм 
справ про адміністративні правопорушення перебирають на 
себе повноваження адміністративних судів. Наприклад, при 
розгляді справи про адміністративне правопорушення за 
ст. 173 КУпАП Шосткінський міськрайонний суд у постанові 
від 12 лютого 2021 р. у справі № 589/4080/20 [6] вдався до 
аналізу законності адміністративного затримання, зазначив
ши, що суд не встановив доказів, які б підтверджували закон
ність затримання особи та складання відносно неї протоколу 
за ст. 173 КУпАП саме під час такого затримання, і зробив ви
сновок, що протокол про адміністративне правопорушення 
щодо особи за ст. 173 КУпАП складено під час обмеження його 
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конституційних прав і свобод, для якого не встановлено під
став, а тому він не може бути визнаний судом належним та до
пустимим доказом.

Адміністративне затримання, водночас, є заходом забезпе
чення провадження у справах про адміністративні правопору
шення, яке застосовується суб’єктами владних повноважень, 
визначених ст. 262 КУпАП, і його законність є самостійним 
предметом оскарження в адміністративному суді. Зокрема, 
ст. 125 Конституції України визначено, що з метою захисту 
прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових від
носин діють адміністративні суди. Тому законодавцю потріб
но визначити чіткі критерії адміністративної юрисдикції у 
справах про адміністративні правопорушення. 

Вбачається, що первинним критерієм віднесення назва
них справ до адміністративної юрисдикції є те, що предме
том оскарження мають бути дії або рішення суб’єкта владних 
повно важень, які є самостійним предметом оскарження, як-то 
заходи забезпечення провадження у справах про адмініст-
ративні правопорушення (ст. 267 КУпАП) та постанови по 
справі про адміністративні правопорушення (ст. 288 КУпАП). І 
оскільки ч. 2 ст. 19 Конституції України встановлено, що орга-
ни державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та за
конами України, то оспорювання законності їх дій та рішень 
щодо застосування заходів адміністративного примусу є пуб-
лічно-правовим спором, що належить до компетенції адмініст-
ративних судів. Відтак, потрібно на законодавчому рівні закрі
пити межі компетенції адміністративних судів у справах про 
адміністративні правопорушення, зокрема, у ст. 267 КУпАП 
після слів “до суду” треба вказати: “в порядку, визначеному 
Кодексом адміністративного судочинства, з особливостями, 
встановленими цим Кодексом”.

Іншим критерієм підсудності названих справ є те, що регу
лювання відповідних відносин має здійснюватися спеціаль-

ними нормами адміністративного права, які визначають 
повноваження суб’єктів владних повноважень у справах про 
адміністративні правопорушення та спосіб їх дій і рішень, які 
можуть бути оскаржені в адміністративному суді. Тому, незва
жаючи на вдосконалення державою механізму судового за
хисту прав громадян при розгляді справ про адміністративні 
правопорушення адміністративними судами, є певні прогали
ни, які, на наш погляд, потребують додаткового законодавчо
го врегулювання. 
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ПРОЯВИ ЕЙДЖИЗМУ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ В ОТГ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Постановка проблеми. Дискримінація є одним із найбільш 
серйозних і поширених порушень прав людини в сучасному 
світі. Численна кількість людей зазнають жорстокого пово
дження та стають жертвами насильства лише через те, що від
різняються кольором шкіри, національністю, мовою, релігією, 
політичними поглядами, сімейним або майновим станом, ві
ком тощо. Заборона дискримінації гарантована Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод [1] та імпле
ментована в сучасне законодавство України. Проте, проблема 
дискримінації залишається на поверхні. Актуальним на сьо
годні є питання булінгу, яке вирішується на законодавчому 
рівні, в тому числі внесеними змінами до Закону України «Про 
освіту» та прийнятим Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)» [2]. Проте, органами державної влади, в тому 
числі законодавчої, ігнорується наявність проблеми вікової 
дискримінаціїв Україні.Люди, які зазнали утисків, вкрай рід
ко розповідають про це, а представники влади применшують 
масштаби цієї проблеми, деінде заперечуючи її існування.Саме 
цей момент і привертає дослідницьку увагу та потребує нау
кової актуалізації, зокрема щодо ейджизму.

На сучасному етапі становлення свідомості суспільства в 
Україні та світі,ейджизм проявляється в усіх суспільно-важли
вих сферах, а саме у сфері освіти, працевлаштування, культу
ри, спорту, тощо. Сфера якій присвячене моє дослідження – це 

сфера культури. Переконана, що це одна з найважливіших сфер 
життя людини, хоч її досить часто недооцінюють. Саме сфера 
культури вносить в наше життя яскраві фарби, незабутні емо
ції та враження. Основним нормативно-правовим актом, який 
регулює правовідносини у культурній сфері є Закон України 
«Про культуру», яким передбачено, що кожному гарантується 
реалізація культурних прав [3]. Розвиток культури, побудова 
громадянського суспільства прямо залежать від плюралізму 
думок та поглядів, що з існуванням ейджизму є неможливим. 
Якщо протягом життя людина більшість свого часу віддає ро
боті та родині, то з досягненням поважного віку, на пенсії, на
стає саме той час, коли, здавалося б можна зануритися у нові 
враження: подорожі та відвідування цікавих заходів, пошук 
нових захоплень, набуття нових вмінь та навичок, реалізація 
себе у культурній сфері.

На жаль, українські пенсіонери дуже рідко можуть дозво
лити собі такий формат відпочинку на пенсії, більшість людей 
навіть у пенсійному віці продовжують працювати, а ті, хто не 
працюють, – мають земельні ділянки, які також потребують 
постійної уваги.

Як проявляється ейджизм у культурній сфері України та 
як впливає на осіб похилого віку? Для відповіді на поставлене 
запитання варто проаналізувати сферу надання культурних 
послуг для осіб похилого віку в ОТГ.

Протягом червня –жовтня 2020 року за підтримки Україн-
ського культурного фонду в Харківській, Миколаївській, 
Хмельницькій областях громадською організацією «Інсти
тут соціальної політики регіону» був реалізований культур
но-мистецький проект під назвою «Культура проти «ейджиз
му»: дослідження культурних послуг для осіб похилого віку в 
ОТГ». Понад 20 фокус-групових інтерв’ю з більш над 200 рес
пондентами, понад 350 анкет з актуальною інформацією, май
же 50 годин аудіо- та відеозаписів першоджерел було отрима
но в п’ятнадцяти громадах з п’ятьох областей України. 
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Досвід участі у такому масштабному проекті був дуже цін
ним. Одним із перших кроків взаємодії з цільовою аудиторією 
проекту було проведення анкетування серед мешканців гро
мад-учасників. Люди відповідали на питання в форматі ан
кетування у гул-формі. Такий спосіб проведення опитування 
був дуже важливий, адже це дало змогу побачити, на скільки 
великою буде залученість осіб похилого віку до участі в опиту
ванні. Як результат, близько 11% респондентів мали вік 60+. І 
це є вагомим показником, оскільки свідчить про те, що особи 
похилого віку в Україні майже не мають повноцінного доступу 
до мережі Інтернет. Причини таких показників різні: нестача 
знань у користуванні сучасними гаджетами та комп’ютером, 
брак коштів для придбання комп’ютера та комплектуючих, 
відсутність зацікавленості у користуванні комп’ютером, брак 
вільного часу,але одна з найважливіших серед них – це від
сутність якісного інтернет –покриття та телефонного зв’язку 
у багатьох куточках України.Відтак існує серйозна проблема, 
вирішенням якої повинні займатись профільні відомства та 
міністерства, адже вважаю, що в процесі реалізації реформи 
діджиталізації, права осіб похилого віку фактично порушу
ються. Оскільки, через технічні несправності чи відсутність 
відповідних навичок, пенсіонери не можуть скористатись 
повною мірою пакетом гарантованих їм послуг. Відтак вини
кає ситуація, що на законодавчому рівні приймаються закони, 
реалі зація яких нівелюється. 

В процесі вивчення теми ейджизму, важливим є визначен
ня статусу пенсіонерів та реалізація їх культурних прав на рів
ні ОТГ. В рамках зазначеного вище проекту стало проведен
ня фокус-групи з особами пенсійного віку в громадах. Було 
проведено ряд зустрічей в різних областях з представниками 
ОТГ. [5] Стало зрозуміло, що увага до осіб похилого віку дуже 
важлива. Зазвичай, її не вистачає у віддалених населених пунк
тах, де чисельність населення є дуже низькою. Одним з ключо
вих факторів створення ОТГ було саме об’єднання територій, 
створення нових громад, які будуть спроможні забезпечити 

населення усіма необхідними послугами для комфортного 
проживання. Проте, на сьогодні, коли перший етап децентра
лізації вже минув, а новостворені громади почали отримувати 
відповідне наповнення бюджетів, є безліч проблемних питань 
в культурній сфері, таких як: відсутність комфортних умов у 
закладах культури (опалення приміщень, ремонт закладів), 
відсутність коштів на придбання апаратури, костюмів, неста
ча фахових спеціалістів у сфері культури безпосередньо на міс
цях. Відтак, при відсутності належного фінансування на ство
рення технічних умов для розвитку культурної сфери, право 
особи похилого віку на культурний розвиток фактично не реа
лізовується. Більше того, органами місцевого самоврядування 
значна увага приділяється створенню матеріально-технічних 
умов, а не соціальному розвитку та реалізації культурних прав. 
Важливість порушеного питання обгрунтовується додатково 
зменшенням рівня соціалізації осіб похилого віку. Більшість 
людей похилого віку, що проживають у селах, особливо в зи
мовий період, дуже рідко виходять зі свого дому, зачиняються 
в собі, менше рухаються, менше спілкуються з друзями, одно
сельчанами – і це дуже впливає на емоційний стан людини.

За результатами дослідженої теми та проведених фокус- 
груп у рамках проекту «Культура проти ейджизму: досліджен
ня культурних послуг для осіб похилого віку в ОТГ» та з метою 
сприяння вирішенню згаданих вище питань, вважаю доціль
ним висловити наступні рекомендації органам державної вла
ди та місцевого самоврядування, що реалізовують політику 
у сфері забезпечення прав, зокрема, культурних. Вважаю не
обхідним кроком включення переліку культурних послуг для 
осіб похилого віку та врахуванню інтересів осіб похилого віку 
в місцевих програмах розвитку культури. Сприяння створен
ню на базі закладів культури «культурних» осередків, установ, 
в яких люди похилого віку зможуть отримувати спектр куль
турних послуг та які будуть розташовані у доступній віддале
ності для населення, таких як:

– курси комп’ютерної грамотності;
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– освітні курси, тренінги;
– гуртки (вишивки, кулінарії, в’язання, танців, співів);
– перегляд кіно та театральних вистав.
Вважаю, що органи державної влади повинні долучитись 

до вирішення проблеми ейджизму в громадах та сприяти 
створенню комфортних умов у закладах культури, а саме: фі
нансово забезпечити здійснення ремонтів приміщень;підклю
чення високошвидкісного Інтернету; забезпечення закладів 
культури технікою для роботи в мережі Інтернет, зокрема – 
комп’ютерами, ноутбуками.

В свою чергу, органи місцевого самоврядування повинні 
надавати фінансову підтримкукультурним ініціативам осіб 
похилого віку, а саме: сприяти реалізації спільних проектів; 
надавати допомогу в придбанні костюмів, атрибутики, апара
тури, музичних інструментів; за необхідності – виділяти окре
мі приміщеннядля дозвілля осіб похилого віку; сприяти під
ключенню доступного теле- та радіомовлення в усіх куточках 
громади [4].

До компетенції громад зокрема можна віднести сприяння 
створенню комфортної інфраструктури у сфері культури гро
мади для осіб похилого віку, а саме:

– організації руху громадського транспорту з урахуванням 
маршрутів «культурними» місцями громади;

– будівництво вело доріг, пішохідних маршрутів з ураху
вання інклюзивності та зручності для людей з обмеженими 
можливостями.

Отже, вважаю, що в сучасному суспільстві не повинно бути 
жодних проявів дискримінації, в тому числі ейджизму. Спіль
ними зусиллями органи державної влади та місцевого само
врядування можуть вирішити гостру проблему відсутності 
реалізації культурних прав осіб похилого віку. Переконана, що 
багатий життєвий досвід таких осіб сприятиме впровадженню 
суттєво нових бачень у культурній сфері села. Адже саме такі 
люди є носіями культурної спадщини, минулим – без якого не 
має майбутнього. 
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МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ  
В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ 

РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Постановка проблеми. Актуальність проблеми спрямова
на на висвітлення правового статусу біженців в Україні. Пи
тання правової регламентації статусу біженців врегульовано 
згідно Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту» та Наказу МВС України 
«Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення до
кументів, необхідних для вирішення питання про визнання бі
женцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату 
і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасу
вання рішення про визнання особи біженцем або особою, яка 
потребує додаткового захисту» [1, c. 55].

Виклики сучасного світу змушують розвинуті демократич
ні держави до проведення політики поєднання максималь
ного забезпечення основних конституційних прав і свобод 
кожній людині, яка перебуває або проживає на їх території 
та захисту власних національних інтересів, державного суве
ренітету, політичного, соціально-економічного, культурного 
розвитку своїх громадян. Незважаючи на загальноприйнятий 
в науці конституційного права підхід щодо різного за обсягом 
прав та свобод конституційно-правового статусу громадян 
держави та інших категорій осіб, які можуть проживати на 
території цієї держави (іноземних громадян, осіб без грома

дянства, біженців), тенденції розвитку муніципального права 
свідчать про поступове розширення прав та свобод тих біжен
ців, які постійно протягом довгого часу проживають у межах 
відповідної громади, складають частину її жителів та як наслі
док – повинні мати можливості приймати участь у її розвитку 
та функціонуванні [3, c. 12].

Варто зазначити, що галузь муніципально-правового стату
су людини в Україні останнім часом все частіше стає об’єктом 
дослідження вчених. Початком наукових досліджень в цьо
му напрямку стали праці М. О. Баймуратова, В. А. Григор’єва, 
О. В. Батанова, М. П. Орзіха, Б. А. Пережняка, Ю. М. Тодики, 
В. Ф. Погорілка, В. І. Борденюка, Ю. Ю. Бальція, М. І. Корнієн
ка, М. П. Воронова, Р. К. Давидова, В. М. Кампо, В. В. Кравченка, 
О. В. Прієшкіної, М. А. Пухтинського, Ю. С. Шемшученка та ін.

Окремим науковим напрямком в Україні досліджується кон
ституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадян
ства, а також його окремі складові елементи: права, обов’язки, 
підстави перебування, право на імміграцію [2, c. 4]. Тут мож
на навести таких вітчизняних вчених, таких як: Ю. М. Тодика, 
В. В. Кравченко, О. М. Бобокал, Є. Ю. Петров, С. Ф. Константінов, 
Т. К. Назаров, І. Н. Погорецька та інші. Однак дисертаційні до
слідження, в яких статус біженців розглядається саме з пози
ції їх входження до складу конкретної територіальної громади 
відсутні.

Цілями своєї наукової роботи вважаю:
1) проаналізувати правовий статус біженців як суб’єктів от

римання соціальних гарантій в Україні;
2) дослідити поняття та зміст прав та обов’язків біженців 

на місцевому рівні;
3) визначити та проаналізувати основні напрямки розши

рення та вдосконалення гарантій прав та свобод біженців;
4) дослідити елементи конституційно-правового статусу 

біженців в Україні як основи виникнення та реалізації всіх ін
ших галузевих правових статусів;
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5) охарактеризувати підстави, строки та умови перебуван
ня або проживання біженців в Україні, проаналізувати співвід
ношення прав та свобод громадян України;

6) визначити сутність та принципи муніципально-правово
го статусу особи в Україні;

7) з’ясувати, яким чином на загальнодержавному рівні взає-
мовідносини між людиною та державою, які обумовлені у першу 
чергу наявністю/відсутністю громадянства трансформуються 
в якісно нові взаємовідносини між муніципальною владою та 
членами територіальної громади на місцевому  рівні;

8) проаналізувати нормативну базу щодо визнання та на
ділення біженців муніципальними правами та відповідність 
вітчизняних правових норм світовій практиці.

У 2002 році Україна приєдналася до Конвенції ООН 1951 
року і Протоколу 1967 року, а тому взяла на себе зобов’язання 
по виконанню цих міжнародних нормативно-правових актів. 
08 липня 2011 р. Верховною радою України прийнято Закон 
№ 3671-VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового 
захисту». Відповідно до даного Закону Україна надає захист 
іноземним громадянам і особам без громадянства, які його 
шукають на її території, шляхом визнання біженцем. Згідно з 
положеннями Закону особа, стосовно якої прийнято рішення 
про оформлення документів для вирішення питання щодо ви
знання біженцем має право на:

– тимчасове працевлаштування, навчання, медичну допо
могу в порядку, встановленому законодавством України;

– проживання у родичів, у готелі, наймання житлового при
міщення або користування житлом, наданим у пункті тимча
сового розміщення біженців;

– безоплатну правову допомогу в установленому порядку;
– конфіденційне листування з УВКБ ООН та право на відві

дування співробітниками УВКБ ООН;
– інші права, передбачені Конституцією та законами Украї

ни для іноземців та осіб без громадянства, які законно перебу
вають на території України [5, c. 66-68].

Отже, вважаю за необхідне, дослідити ступінь соціальної 
захищеності даної категорії громадян на місцевому рівні.
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УЧАСНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ  
ЯК НАЛЕЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО 

ВРЯДУВАННЯ НА МІСЦЯХ: БЮДЖЕТ УЧАСТІ

Постановка проблеми. У сьогоденні демократія як полі
тичний режим є основою для побудови ефективних, відкритих 
суспільств та є дороговказом у майбутнє для розвинених дер
жав. Зміст, форми, інститути, типології демократичних систем 
зазнають постійних змін, піддаються критиці та мають значні 
відмінності між собою відповідно до географічних, менталь
них та інших критеріїв.Упровадження механізмів учасницької 
демократії в системі місцевого самоврядування та громад
ського бюджету зокрема досліджували: Ш. Бланкарт, Х. Гіл
ман, І. Кабаннес, Р. Масгрейв, Дж. Стігліц, Г. Л. Тенасе, А. Бояр, 
О. Волохов, О. Дем’янчук, О. Кириленко, О. Крилова, В. Писа
ренко, А. Стельмашов, В. Бортніков, О. Картунов, А. Колодій, 
О. Кукуруз, П. Мироненко, І. Оніщенко та інші.

У Конституції України чітко сформульовані основоположні 
елементи демократії, згідно з якою людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Украї-
ні найвищою соціальною цінністю. Діяльність системи орга
нів державної влади базується на демократичних принципах, 
а народ здійснює владу як безпосередньо, так і через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування [3].

Однак, лишезатвердження демократичнихпринципів у за
конодавствіта їх регулярне декларування не є достатніми для 
побудови відкритого суспільства з ефективними державними 

інституціями. Одним із ключових критеріїв у творенніефек
тивного демократичного суспільства є взаємна співпраця та 
високий рівень комунікації між державними органами, бізне
сом та громадою. Часто один із цих трьох суб’єктів випадає або 
ж узагалі не долучений до процесу державотворення, наслід
ками чого стають високий рівенькорупції, монополії, низький 
рівень правосвідомості тощо.Своєчасне реагування на потре
би громади є запорукою ефективного державного управління, 
а надання запитів та пропозицій є необхідним інструментом 
для населення. 

Визначення рівня необхідності та ефективності застосу
вання інструментів учасницької демократії на прикладі бю
джету участі в українських громадах є метою цієї доповіді.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Учасницька демократія через механізми безпосереднього 

долучення до розвитку громади дає можливість покращити 
внутрішню комунікацію між органами місцевого самовряду
вання та жителями, активізувати рівень активності громад
ського сектору, унормувати та створити нові процедури залу
чення громади до врядування.

Бюджет участі – це демократичний процес, який дає змогу 
кожному жителеві громади брати участь у розподілі визначе
ної частини коштів місцевого бюджету через створення проєк-
тів з розвитку свого населеного пункту та голосування за них. 
Сьогодні цей механізм є звичним для багатьох громад і регу
лярно впроваджується з року в рік. Практики громадського 
бюджетування можемо спостерігати в усіх областях України, 
окрім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької 
області та Автономної республіки Крим. Згідно з досліджен
ням Центру розвитку інновацій НаУКМА, вже у 2017 році гро
мадський бюджет було запроваджено в 91 органі місцевого са
моврядування України: 74 міста, 15 ОТГ, одна районна й одна 
обласна рада. 

Бюджет участі є одним із механізмів учасницької демо
кратії, який системно застосовується в українських громадах 
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та має позитивних вплив на розвиток громад. При цьому, як 
і будь-яка ініціатива, бюджет участі потребує прозорого під
ходу та активної включеності усіх сторін. Без ініціювання та 
затвердження визначеної суми з місцевого бюджету, будь-які 
намагання жителів громади впровадити цей інструмент бу
дуть марними. І навпаки, без громадської підтримки та актив
ної залученості до процесу, результати громадського бюдже
тування будуть мізерними, а передбачені кошти не знайдуть 
свого цільового призначення.

Досвід впровадження громадського бюджетування в Украї-
ні показує, що в тих громадах, де відбувається взаємодія 
орга ну місцевого самоврядування із населенням на засадах 
партнерства, делегування повноважень та громадськогокон
тролюбюджет участі є ефективним інструментом та позитив
но впливає на розвиток територіальної одиниці. А ті громади, 
де органи місцевого самоврядування обмежують свої обов’яз
ки виключно інформуванням з метою запобігання конфлік
тних ситуацій, бюджет участі має ризики трансформуватися 
в черговий механізм для реалізації власних інтересів, а не гро
мадський інструмент для покращення життя в територіальній 
одиниці.

В середньому у 2020 році українські міста на партисипа
тивне бюджетування закладали від 0,1 до 0,5% від загально
го розміру місцевого бюджету. Порівнюючи досвід Португалії 
або Польщі, українські громадські бюджети значно менші за 
фінансовими показниками та, відповідно, за кількістю реа
лізованих проєктів. Відповідно до цього виникає запитання, 
чи є необхідним та ефективним цей інструмент учасницької 
демократії українським громадам? Адже сам процес громад
ського бюджетування є тривалим, складним у реалізації та по
требує кваліфікованихштатних працівників у органі місцево
го самоврядування або окремий відділ залежно від масштабів 
партисипації.

Для отримання чіткої відповіді необхідно детально проа
налізувати досвід та результати громадського бюджетування 

в українських громадах. Такими процесами займалося чима
ло аналітичних центрів, серед яких можна відзначити Центр 
розвитку інновацій НаУКМА та Центр спільних дій [5]. Окрім 
того, на офіційних сторінках органів місцевого самоврядуван
ня та сайтах бюджету участі в областях доступна практично 
вся інфор мація та показники. 

Цінними для нас є показники залученості населення до гро
мадського бюджетування, де прослідковуються чітка тенден
ція до збільшення кількості осіб, які подають та голосують за 
проєкти. До прикладу, у 2018 році 9,4% населення міста Льво
ва взяли участь у голосуванні за проєкти, а у 2019 уже 14,3% 
від загальної кількості населення. При цьому така тенденція 
прослідковується у багатьох містах: Тернополі, Сумах, Дніпрі, 
Києві, Рівному, Чернівцях. Основними сферами, за які голосу
ють жителі громад за останні три роки є такі: освіта, спорт, 
благоустрій та комунальне господарство (при цьому пріори
тетність змінюється залежно від конкретної громади).

Попри позитивні загальні показники результатів громад
ського бюджетування, відкритими залишаються питання 
міні мізації ризиків, які викривлюють зміст учасницької демо
кратії як такої. Одним із таких ризиків є можливість органами 
місцевого самоврядуванняпросувати вигідні для себе проєкти, 
отримуючи при цьому фінансові та політичні дивіденди, через 
створення ілюзії «народовладдя». Цей ризик існує, оскільки 
питання організації інформаційної кампанії лежить на відпо
відальних за цепрацівниках місцевого самоврядування, а саме 
від цього етапу залежить рівень включеності та обізнаності 
населення.

За роки впровадження бюджету участі в Україні може
мо прослідкувати значну кількість переваг наявності такого 
інстру менту учасницької демократії. Окрім того, що громад
ські бюджети сприяють підвищенню прозорості бюджетного 
процесу в цілому та мінімізують корупційні ризики під час 
освоєння бюджетних коштів, цей механізм підвищує рівень 
активності громади та її обізнаність у сфері діяльності органів 
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місцевого самоврядування. Бюджет участі – це реальний ме
ханізм, який уже сьогодні сприяє об’єднанню населення через 
спільну дію, активізує громади та формує подальші тенденції 
для покращення демократичного врядування в Україні.Також 
громадські бюджети це не лише про фінансові показники та 
етапи партисипації, а й про створення платформи для кому
нікаціїміж мешканцями населених пунктів та місцевим само
врядуванням. Це даєбільше можливостей для розвитку своєї 
громади, міста, села школи тощо.

Приклад громадських бюджетів є лише одним із багатьох 
інструментів учасницької демократії, які можуть бути застосо
вані для підвищення рівня залученості жителів. При цьому вар
тоусвідомлювати, що ефективність застосування інструментів 
учасницької демократії не залежить виключно від методології 
та ініціативи однієї зі сторін, а потребує комплексного підходу 
із попереднім аналізом та розумінням того, наскільки та чи інша 
громада готова до впровадження партисипативних механізмів. 
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ БУРШТИНУ: ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ  
ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Незаконний видобуток бурштину та його несанкціоно
ваний продаж за кордон призводить до втрат значної суми 
з державного бюджету. Крім того, значно потерпає приро
да та екологічний стан місцевостей, де видобувається бурш
тин. Самовільний видобуток здійснюється гідромеханічним 
способом, наслідком якого є псування родовищ та негатив
ний вплив на екологічну ситуацію. Основою боротьби з та
кою  незаконною діяльністю є законодавче регулювання цієї 
 проб леми.

Навирішення зазначеної проблеми. У статті здійснено ана
ліз правового регулювання видобутку бурштину на сучасному 
етапі розвитку законодавства шляхом дослідження основних 
науково-практичних підходів до правового розв’язання цієї 
проблеми. Також досліджено національне законодавство в цій 
сфері, опрацьовано зміст і сутність спроб законодавця протя
гом останніх років врегулювати питання видобутку бурштину 
з усуненням причин для його незаконного промислу шляхом 
розробки численних законопроєктів, видання указів і розпо
ряджень. Виявлені їх недоліки й позитивні сторони.

Одним із наслідків бурштинової проблеми є те, що Україна 
з кожним роком втрачає технічний і науковий потенціал, який 
можна використовувати для створення бурштинових продук
тів із високою доданою вартістю. Наразі більшість прибутку 
від роботи з українським бурштином осідає в Польщі, де діє 
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легальний ринок, процвітає обробна індустрія та створюють
ся наукові установи з роботи з бурштином. Українці ж роблять 
найбруднішу, малооплачувану роботу – видобувають. У пере
важній більшості випадків – нелегально [5]. 

Причинами незаконного видобутку дорогоцінного каміння 
бурштину, є:

– відсутність чіткого визначення порядку видобутку бурш
тину;

– складна процедура надання та отримання спеціальних 
дозволів на провадження даної діяльності;

– неефективна діяльність контролюючих та наглядових ор
ганів,правоохоронних органів;

– невизначеність системи та порядку оподаткування діяль
ності щодо видобутку бурштину.

У більшості випадків така ситуація обумовлена недоліками 
законодавства, що регулює діяльність правоохоронної систе
ми, норми якого мають більше декларативний характер, ніж 
розкривають юридичний зміст і процедуру застосування по
переджувальних заходів. 

На думку науковців вирішенню кризових явищ у соціаль
ній, економічній і екологічній сферах регіонів, у яких відбува
ється масове незаконне видобування бурштину, може поспри
яти легалізація підприємницької діяльності з видобуванням 
бурштину старателями та підприємницькими структурами та 
своєчасна рекультивація порушених земель [1, с. 333].

Зважаючи на це, пропонується поглянути на проблему про
типравного видобутку бурштину з іншого боку, а саме з пози
ції дотримання прав і законних інтересів учасників цього про
цесу, зокрема:

– копачів, які здійснюють нелегальний видобуток буршти
ну кустарним способом;

– органів місцевого самоврядування, у віданні яких перебу
вають зазначені території;

– законодавчого органу, який повинен врегулювати вказа
не питання. 

Для всебічного розгляду вказаного питання необхідним є 
проаналізувати зарубіжний досвід вирішення проблеми із не
законним видобутком бурштину. 

Так, Поморський регіон Польщі та його центр Гданськ є 
бурштиновою меккою світу. Там проводяться міжнародні бур
штинові торги та куди активно залучаються ювелірні компа
нії, що переробляють бурштин в тому числі з Росії (де видобу
ток каменю монополізовано) та України.

В Польщі так само небагато покладів бурштину, як і в Украї
ні – але це не завадило польському Гданську стати справжньою 
бурштиновою столицею світу. Щорічно в країні видобувається 
близько тисячі тон бурштину. Видобуток лібералізованаий.

На видобутий бурштин встановлена фіксована рентна став
ка – $2,8 (10 злотих) за кілограм, незалежно від фракції (роз
міру каміння). Вартість ліцензій на видобуток також фіксова
на – близько $165 (616 злотих) за гектар. Ліцензії видаються 
регіональною владою (воєводствами).

Розглянувши зарубіжний досвід на прикладі Литви де 
здійснюється оподаткування на видобуток бурштину за кіло
грам. 

У законі про корисні копалини встановлено, що кожен кі
лограм бурштину оподатковується у розмірі 20,22 євро. Мініс-
терство Литви пропонує підняти плату до 280 євро за кг, 
якщо бурштин дрібніший 40 мм, а за той, що більший 40 мм – 
900 євро. За попередньою оцінкою, в родовищі, що знахо
диться в Юодкранте, знаходиться майже 112 т бурштину, при 
застосуванні нових розцінок за 20 років розробки родовища 
можна отримати 41 млн. євро доходів, 70% з них пропонують 
перевести в бюджет Литви, 20% – залишити меріям, в яких 
знаходяться родовища, 10% – перевести на програму підтрим
ки охорони навколишнього середовища [2, с. 183–187]. 

Тож, як вбачається із вищенаведених прикладів, бурштино
вих нелегалів цілком реально перевести у законне русло. Не
залежно від того, в якій організаційно-правовій формі це буде 
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реалізовано – чи це буде фізична особа – суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, чи комунальне підприємство.

Разом з тим, дозвільна процедура для видобутку бурштину, 
як і для будь-яких інших надр, досить тривала. А державна бю
рократична система, від погодження робочого проекту на роз
робку родовища в кількох інстанціях до отримання гірничого 
відводу, штовхає країну на 20 років у минуле.

Однак найбільша проблема в цьому ланцюжку – це відве
дення землі. Адже, як відомо, поклади бурштину розміщують
ся на землях лісового фонду, і вилучити їх та змінити цільове 
призначення можливо лише за відповідним розпорядженням 
Кабінету Міністрів України [4, с. 11–119.].

Це означає, що якщо надрокористувач надав на погоджен
ня проект відведення відповідної земельної ділянки, а на той 
час змінився, наприклад, міністр чи голова адміністрації, всю 
процедуру потрібно погоджувати спочатку.

Іншим кроком може стати приватизація підприємств, що 
займаються видобутком та розвідуванням покладів сонячного 
каменю – Луцького ДП “Волиньприродресурс” та Рівненсько
го ДП “Бурштин України” [3, с. 107-117]. Цим підприємствам 
надано спецдозволи, але достеменно невідомо, чи не діють 
на їхній території нелегальні копачі. Приватний власник буде 
ефективніше протидіяти нелегалам, та буде зацікавлений в 
розвитку суміжних галузей.

Але найголовніше – це встановлення фіксованої ставки 
ренти. Ціна на бурштин в світі постійно змінюється, а також 
дуже залежить від його фракції – розміру камінців. Тож наба
гато легше сплачувати державі єдину фіксовану суму за кожен 
кілограм каміння незалежно від фракції, аніж вираховувати 
відсоток від доходу, який отримано від продажу. Це також 
може допомагати геологам більш реалістично оцінювати по
клади цієї копалини. Фіксована ставка зробить оподаткуван
ня “легалізованого” бурштину набагато легшим. Розмір такої 
ставки має спонукати населення і бізнес, що задіяний у видо
бутку бурштину, вийти з тіні.

Таким чином, для вирішення цього завдання потрібен 
комплексний підхід, а саме: необхідно врегульовувати вказану 
проблему не ухваленням вузько-спеціалізованого закону про 
особливості видобуваннята реалізації бурштину, а розробкою 
нових законодавчихактів, які дозволяють створити спрощену 
процедуру дляорганізації діяльності старательських артілей у 
цілому.

Надалі потрібно спростити отримання старателями доз
вільнихдокументів, що дасть змогу в найкоротший термін за
безпечити їх зайнятість у сфері індивідуального видобування
корисних копалин.
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Постановка проблеми. Реформа децентралізації, яка реа
лізується в Україні, сприяє розвитку місцевого самоврядуван
ня та становленню якісно нової моделі врядування. Проте, на 
сьогодні, реалізуючи на місцях політику держави, органи міс
цевого самоврядування фактично позбавлені гарантованого 
Конституцією України права самостійно вирішувати питання 
місцевого значення. Зокрема, прагнучи дотримуватись вимог 
законодавства та забезпечувати сталий розвиток територій, 
реалізовуючи норми чинного законодавства, органи місце
вого самоврядування перебувають у скрутному фінансовому 
становищі, що викликано недоотриманням із Державного 
 бюджету коштів базової дотації, збільшенням кількості штат
них працівників та створенням нових структурних  підрозділів.  

В першу чергу, гострою проблемою є не надходження до 
сільських бюджетів коштів базової дотації. Як передбачено 
Бюджетним Кодексом України, базова дотація призначена 
для горизонтального вирівнювання податкоспроможності те
риторій [1]. Такого роду фінансова підтримка є необхідною та 
доцільною для створених територіальних громад, проте існує 
неточність та невідповідність Методики оцінки (розрахунку) 
загальної чисельності наявного населення по сільських на
селених пунктах, затвердженої наказом Держкомстату від 
06.05.2011 №111. Відповідно до зазначеного наказу, розрахо
вується показник чисельності населення сільської ради, що 
враховується при розрахунку горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування 
(базової/реверсної дотації). Так, на прикладі Великоомелян
ської сільської ради – загальна чисельність населення сіль
ської ради станом на 01.01.2020 року відповідно до розрахун
ків Головного управління статистики у Рівненській області 
становила – 3724 особи. Відтак, існує суттєва розбіжність між 
даними, отриманими сільською радою від Головного управ
ління статистики у Рівненській області та фактичною чи
сельністю населення Великоомелянської сільської ради. За 
даними власного обліку інспекторів паспортного контролю 
сільської ради, на основі адресних карток, кількість населен
ня становить 5108 осіб. Показники різняться майже в 1,4 рази.
Підтвердженням неточності розрахунків відповідно до ме
тодики оцінки (розрахунку) загальної чисельності наявного 
населення по сільських населених пунктах є дані Державного 
реєстру виборців, відповідно до якого кількість виборців (осіб 
віком від 18 років) у Великоомелянській сільській раді станом 
на 31.10.2020 року становить 3834 особи.

Суттєве заниження показника чисельності населення впли
ває на показник базової/реверсної дотації при розрахунку го
ризонтального вирівнювання податкоспроможності бюдже
тів місцевого самоврядування. Враховуючи те, що кількість 
населення, яка береться до уваги при визначенні показника 
дотації не відповідає дійсності, показник дотації є несправед
ливим та не співрозмірним. 

З огляду на описану ситуацію, вважаємо, що на законодав
чому рівні зазначена Методика повинна бути переглянута, чи
сельність населення, яка є основою для розрахунку фінансової 
підтримки територіальних громад повинна бути адекватною 
та відповідати дійсності. Пропонуємо внести необхідні зміни 
та доповнення до законодавчих актів, сприяти проведенню 
перепису населення та встановленню актуальних даних щодо 
кількості жителів громад або надати повноваження органам 
місцевого самоврядування самостійно за власні кошти здійс
нити необхідні дії щодо перепису.
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Наступною проблемою є те, що відповідно до змін та допов
нень, внесених до законодавчих актів, структурні підрозділи ор
ганів місцевого самоврядування повинні бути створені як окремі 
юридичні особи. Це стосується в першу чергу служби у справах 
дітей та центру надання адміністративних послуг. Створення ок
ремих юридичних осіб публічного права тягне за собою неспів
розмірні витрати із сільського бюджету та додаткове наванта
ження з питань бухгалтерського обліку та звітності. Звертаємо 
увагу, що бухгалтерський відділ сільської ради не має повнова
жень обслуговувати інші юридичні особи та надавати їм бухгал
терські послуги. Відповідно при кожному структурному підроз
ділі  органу місцевого самоврядування необхідно створювати 
бухгалтерську службу, що є недоцільним та необгрунтованим. 
Звертаємо увагу, що надання адміністративних, соціальних по
слуг, здійснення заходів у сфері охорони дитинства є делеговани
ми повноваженнями органів місцевого самоврядування,  відтак 
держава повинна сприяти їх реалізації, надаючи матеріальну, 
фінансову та консультативну допомогу. Пропонуємо вирішити 
дане питання, шляхом внесення змін до законодавчих актів.

Нагальною проблемою, що гальмує процес децентралізації 
та фактично нівелює повноваження сільської ради щодо захис-
ту прав та інтересів дітей є внесені зміни до законодавчих актів, 
що зобов’язують сільські ради створювати окремий структур
ний підрозділ у статусі юридичної особи – службу у справах ді
тей. Захист прав та інтересів дітей, створення належних умов 
для розвитку та становлення особистості є пріоритетним 
завданням для сільської ради, проте вважаємо недоцільним 
створення окремого структурного підрозділу – служби у спра
вах дітей. На прикладі Великоомелянської сільської ради – на 
території громади проживає 1285 дітей, відповідно до Зако
ну України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей», служба у справах дітей на таку кількість 
населення повинна складатись із 1 штатної одиниці [2]. Вважа
ємо недоцільним та неефективним створення окремої юридич
ної особи зі штатною кількістю працівників – 1 одиниця. Звер

таємо увагу, що фінансової можливості у розширенні штату 
працівників посеред бюджетного року сільські ради не мають. 
 Відповідно, пропонуємо ініціювати обговорення у Верховній 
Раді України, питання щодо внесення змін до ряду законодав
чих актів та дозволити виконувати повноваження у сфері захи
сту прав та інтересів дітей відділу соціального захисту населен
ня у структурі апарату сільської ради.

Крім створення окремих юридичних осіб, як виконавчих 
органів влади, вважаємо неправомірними вказівки щодо необ
хідності введення до штату апарату ради посади інспектора з 
цивільного захисту. Сільські ради виконують необхідні припи
си, дотримуючись закону, пропонуємо покласти повноваження 
інспектора з цивільного захисту на працівника сільської ради 
та встановити такій особі доплату за виконувану роботу. Таким 
чином реалізувати надане Конституцією Украї ни та гарантова
не Європейською Хартією, право на місцеве самоврядування.

Проблемою для новостворених триторіальних громад є зо
крема наповнення бюджету. Верховною Радою України прий-
нято Закон України від 04 грудня 2020 року № 1072-ІХ «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших зако
нів України щодо соціальної підтримки платників податків на 
період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, 
запроваджених з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» [3], яким фактично надано мож
ливість контролюючому органу списання податкового боргу. 
Таким чином, здійснюючи захист та матеріально підтримую
чи окремих громадян, які не сплатили податки та мали подат
ковий борг, держава фактично поставила в нерівні умови всіх 
платників податків. Крім цього, передбачений Закон фактич
но позбавив місцеві бюджети податкових надходжень, Вели
коомелянська сільська рада недоотримала 400 тис. гривень. 
Вважаємо, що наділяючи органи місцевого самоврядування 
широким колом повноважень, держава повинна забезпечити 
фінансову спроможність громад на їх реалізацію.
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До сільських рад звертаються жителі громади для складан
ня довіреностей, заповітів, посвідчення підписів, реєстрації 
актів цивільного стану. За надання відповідних послуг вико
навчими комітетами сільських рад встановлена сплата дер
жавного мита. Порядок сплати та розмір державного мита на 
сьогодні регулюється Декретом Кабінету Міністрів «Про дер
жавне мито» [4]. Даний нормативний акт є явно застарілим 
та вимагає якісно нових підходів у державній політиці щодо 
сплати мита. Вважаємо, що розмір ставок державного мита є 
мізерним, а у порівнянні з банківською комісією за його справ
ляння – неспіврозмірним. Сільські ради, надаючи послуги жи
телям громади, реалізують право громадян на доступність до 
адміністративних, цивільних та нотаріальних послуг, таким 
чином, реалізуючи політику держави. 

Висновки. Пропонуємо внести зміни до вище вказаних за
конодавчих актів, привівши їх положення у відповідність до 
сучасних тенденцій розвитку та оцінивши роль органів місце
вого самоврядування у сфері реалізації державної політики.
Відтак, системних невідповідностей у законодавстві, які пара
лізують роботу сільських рад є чимало і всі вони потребують 
негайного врегулювання. 
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ГЕНДЕРНІ ВИБОРЧІ КВОТИ:  
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Постановка проблеми. З давніх часів, втручання жінок в 
політичні справи не допускалось. Для прикладу, в Афінській 
державі жінки були обмежені у своїх правах. Їм не дозволялось 
брати участі в багатьох сферах суспільно-політичного життя 
полісу, а будь-які виступи проти цього карались суспільним 
осудом. Аристотель заявляв: «Жінка біологічно нижча від чо
ловіка» [1]. Така політика гендерної дискримінації продовжу
валась багато століть поспіль, допоки на рубежі XIX-XX століть 
з’явились перші громадські рухи за права жінок, хоча вито
ки сучасного руху за права жінок беруть свій початок ще з 
XVIII століття, коли жіноче виборче право було вперше закрі
плене в законодавстві Швеції в 1718 році. Боротьба за активне 
виборче право призвела до надання жінкам можливості брати 
участь у виборах до законодавчих органів. Першими країна
ми, які надали таке право жінкам, стали Австралія (1902 рік), 
Фінляндія (1906 рік), Норвегія (1913 рік), Велика Британія 
(1918 рік) та США (1920 рік) [2].

Щодо пасивного виборчого права, то першою країною, де 
жінки були обрані до законодавчого органу стала Фінляндія, 
до парламенту якої 1907 року увійшли 19 жінок. 

Після закінчення Другої світової війни проблема система
тичного порушення прав та основоположних свобод людини 
та громадянина призвела до появи нормативно-правових ак
тів, що закріплювали та гарантували права усіх громадян на 
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рівний доступ до участі в суспільно-політичному житті, зокре
ма право обирати та бути обраним. Для збереження балансу 
та усунення гендерної дискримінації, світовою правовою дум
кою було випрацюване поняття «гендерна виборча квота».

Гендерна виборча квота, її суть та досвід застосування є 
основ ною метою цієї доповіді.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стаття 21 
Загальної декларації прав людини визначає, що кожна люди
на має право приймати участь в управлінні своєю державою 
безпосередньо, або через законно обраних представників, а 
також те, що кожна людина має право рівного доступу до дер
жавної служби в своїй країні [3]. Це означає, що кожен грома
дянин повинен мати активне та пасивне виборче право без 
будь-яких гендерних, майнових чи інших обмежень. Положен
ня цієї норми було конкретизоване в статті 3 Пакту про грома
дянські та політичні права, де чітко визначено, що держави які 
беруть участь в цьому пакті зобов’язуються забезпечити рівне 
для чоловіків та жінок право користування всіма громадян
ськими та політичними правами [4]. Тобто, державам-членам 
ООН забороняється будь-якою мірою обмежувати політичні 
права та свободи людини за ознакою статевої приналежності. 
Перелік політичних прав і свобод, що охороняються Пактом 
наведений в статті 25. Це, зокрема, право: а) брати участь у 
веденні державних справ як безпосередньо, так і за посеред
ництвом вільно обраних представників; б) голосувати і бути 
обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться 
на основі загального і рівного виборчого права при таємному 
голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців; 
в) допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до 
державної служби. 

Наступним етапом забезпечення гендерного балансу в сус
пільно-політичному житті держав стало прийняття 18 грудня 
1979 року Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок, котра в статті 7 закріплює, що Держави-сторони 
вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискриміна

ції щодо жінок у політичному та суспільному житті країни і, 
зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чоловіками 
право: а) голосувати на всіх виборах і публічних референдумах 
та бути обраними до всіх публічно виборних органів; б) брати 
участь у формуванні та здійсненні політики уряду та займати 
державні пости, а також здійснювати державні функції на всіх 
рівнях державного управління; в) брати участь у діяльності 
неурядових організацій і асоціацій, що займаються проблема
ми громадського та політичного життя країни [5].

Однак, прийняття міжнародно-правових актів які встанов
люють гендерний паритет виявилось недостатнім, оскільки 
не змінило реального відсоткового балансу участі жінок в сус
пільно-політичному житті. За даними Міжнародної організації 
праці, в усьому світі жінки займають лише 14% адміністратив
них і керівних посад, та менше 6% вищих керівних посад [6]. 
Щоб знайти вихід з цієї ситуації, було введено поняття гендер
ного квотування під час проведення виборів. Гендерні квоти 
спрямовані на поліпшення статевої рівноваги в політиці. У них 
уточнюється мінімальний відсоток жінок-кандидатів на вибо
рах, як правило, в партійних списках. 

Гендерні квоти можуть бути юридичними (встановленими 
законом) або ж вони можуть прийматися політичними партія
ми добровільно (добровільні квоти, партійні квоти). Юридич
ні квоти є обов’язковими для всіх партій, що висувають кан
дидатів на виборах в парламент, тоді як партійні квоти мають 
обов’язковий характер лише щодо відповідної партії. Щодо 
цифрового вираження квот – то на сьогоднішній день не існує 
єдиного підходу, крім спрямованості до ідеалу паритетності: 
50/50, який на сьогодні, за деякими джерелами, реалізований 
тільки в Італії, де кандидатури жінок повинні скласти до 50% 
усіх кандидатур у бюлетенях за пропорційною системою. Од
нією з найбільш ефективних систем гендерного квотування, 
на нашу думку, є «скандинавська». Вперше такі квоти були 
запровадженні законодавчо в Швеції в 1972 році по системі 
40/60 (де 40% це жінки, а 60% чоловіки). Результатом такого 
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квотування стало збільшення представництва жінок в сфері 
державного управління з 16% до 40%. Норвегія апробувала 
в себе цю систему в 1986 році, збільшивши представництво 
для жінок до 42%. У Фінляндії, відповідно до Закону «Про рів
ність жінок і чоловіків» 1987 р., квота представництва кожної 
статі в органах державної влади й місцевого самоврядування 
повинна становити не менше ніж 40%, крім випадків, коли ця 
квота може бути знижена на обґрунтованих підставах [7].

В деяких державах влада має право заохочувати політичні 
партії вносити до своїх партійних списків жінок. Для прикла
ду, в Італії партіям, які сприяють включенню жінок до партій
них списків, держава виплачує компенсацію в розмірі 5%, а у 
Франції за відхилення від гендерного балансу який становить 
2/3 від загального списку кандидатів більше ніж на 2% вста
новлені фінансові санкції у вигляді зменшення їх державного 
фінансування. В Австрії окремі політичні партії резервують 
місця для жінок у своїх списках: із 1985 р. Соціал-демокра
тична партія Австрії 40% місць зберігає за жінками, із 1993 р. 
списки «Зеленої альтернативи» на 50% формуються із жінок, 
із 1995 р. Австрійська народна партія резервує для них 33,3% 
місць [8].

Венеціанська комісія у своїй Доповіді «Про вплив вибор
чих систем на представництво жінок в політиці» від 16 червня 
2008 року вказує, що гендерне квотування під час проведен
ня виборів застосоване в 12 країнах-членах Ради Європи. В 
доповіді зазначається, що ці квоти часто різняться від необ
хідного мінімального відсотка жінок-кандидатів у списках, а 
також існує багато суперечливих моментів щодо розміщення 
жінок на «непрохідних місцях» у виборчих списках. Наявні від
мінності і у відношенні юридичних санкцій за недотримання 
цих квот. Комісія констатувала, що, як і раніше, зустрічають
ся добровільні квоти: в більшості держав-членів Ради Європи 
принаймні одна парламентська партія встановлює добровіль
ні партійні квоти. [9] Тому, можна зробити висновок, що Ве
неціанська комісія наполягає на законодавчому визначенні 

гендерних виборчих квот, оскільки добровільне квотування 
часто суперечить ідеалу гендерного паритету. 

Україна, будучи членом Ради Європи та ОБСЄ, впровадила 
систему гендерних квот на законодавчому рівні доволі не
давно. В новому Виборчому кодексі України гендерна квота 
встановлена на рівні 40%. За результатами перших місцевих 
виборів 25 жовтня 2020 року 36% від загальної кількості кан
дидатів становлять жінки. В обласних радах – 27% обраних де
путатів є жінками, а районних – майже 34% [10].

Отже, підсумовуючи вище саказане, гендерне квотування 
є доволі ефективним механізмом усунення статевої дискри
мінації при формуванні органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Завдяки квотам збільшилась кіль
кість жінок які займають відповідальні посади в сфері дер
жавного управління. На нашу думку, потрібно ввести систему 
заохочень та компенсацій для політичних сил, щоб заохоти
ти включення жінок до партійних списків, а також фінансові 
санкції щодо партій, які не здатні подолати стереотипи.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ТА ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

 
Постановка проблеми. Вибори одна із основних форм без

посередньої демократії. Внаслідок волевиявлення громадяни 
обирають своїх представників до органів влади різних рівнів, 
в тому числі і до органів місцевого самоврядування. Демокра
тія має свій найкращий прояв саме на місцевому рівні. На міс
цях люди є найближчими до вирішення суспільних проблем, 
 мають найбільше можливостей впливати на локальні полі
тичні процеси, володіють можливістю реалізувати пасивне 
виборче право, а що головне те, що місцеві вибори – це най
легший спосіб пересічному громадянину використати своє 
активне виборче право і спробувати свої сили в якості канди
дата. Серед науковців та політиків різного рівня давно триває 
жвава дискусія стосовно організації та проведення виборів 
на місцях, до прикладу постійно обговорюється тема вибору 
оптимальної виборчої системи місцевих виборів, постійно на 
слуху розмір виборчих застав для кандидатів, обговорюються 
вимоги до кандидатів та суб’єктів їх висування. Новою пробле
мою постало питання виборності старост. Особливо актуаль
ною проблема організації та проведення виборів на місцевому 
рівні стала внаслідок проведення реформи децентралізації, 
коли кількість муніципалітетів значно зменшилась, місцеві 
бюджети зросли у рази, і що закономірно інтерес політиків до 
участі у виборах також значно зріс. Місцеві вибори 2020 року 
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продемонстрували велику кількість недоліків та недопрацю
вань законодавців, про які варто говорити та напрацьовувати 
ефективні механізми для їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. У цьому до
сліджені я хотів би підняти три основні та актуальні проблеми 
організації та проведення виборів на місцях. Найперше варто 
почати з проблеми постійної зміни виборчої системи місцевих 
виборів в Україні. Питання вибору найбільш оптимальної ви
борчої системи для місцевих виборів є дискусійним як серед 
науковців-правників, так і політологів, фахівців сфери дер
жавного управління, політиків. Це зумовлено низкою причин, 
але перш за все й тим, що в саме поняття «оптимальна вибор
ча система» політичними силами, пересічними виборцями, 
науковцями та експертами вкладається далеко не однаковий 
зміст [1, c. 1]. Великі політичні сили, розуміючи те, що в умовах 
реформи децентралізації великий відсоток повноважень та 
коштів передали муніципалітетам, а отже і можливість впли
ву на суспільно-політичні процеси на місцях зросла, прагнуть 
розширити свою владу за рахунок участі у місцевих виборах. 
Для цього на законодавчому рівні запроваджена пропорцій
на система, що дозволяє партіям подавати списки кандида
тів, які є найкращими з позиції партійної політики, виборцю 
у цій ситуації залишається обрати лише політичну силу най
ближчу за цінностями та поглядами. Мажоритарна виборча 
система теж не вирішує проблеми місцевих виборів, хоча дає 
можливість пересічному мешканцю громади використати 
своє активне виборче право без примусу мати відношення до 
однієї із політичних сил. Пропорційна система з закритими 
списками несла велику загрозу демократії на місцях, оскіль
ки якісний склад кандидатів був не відомий, мажоритарна си
стема породжує «одиноких» депутатів, які згодом не можуть 
вплинути на важливі рішення в представницькому органі. Для 
цього законодавець вів новелу до Виборчого кодексу. Вибори 
депутатів місцевих рад 2020 року відбувались де-юре за про
порційною системою, хоча елементи мажоритарної були чіт

ко виражені. Найперше, вибори депутатів сільської, селищної, 
міської ради (територіальних громад з кількістю виборців до 
10 тисяч) проводяться за мажоритарною системою відносної 
більшості в багатомандатних виборчих округах, на які поділя
ється територія відповідної територіальної громади [2], тобто 
мажоритарна система все ж мала своє місце. Вибори депута
тів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, 
сільських,  селищних рад (територіальних громад з кількістю 
виборців 10 тисяч і більше) проводяться за системою пропо
рційного представництва за відкритими виборчими списка
ми місцевих орга нізацій політичних партій у територіальних 
виборчих окру гах, на які поділяється єдиний багатомандат
ний виборчий округ. Проте ця система все ж мала елементи 
мажоритарної виборчої системи, а саме кожен кандидат міг 
взяти на своєму виборчому окрузі виборчу квоту, що давало 
йому зможу отримати депутатський мандат. Тобто система 
місцевих виборів дозволила політичним партіям наповнити 
свої списки достойними людьми, але і кожен кандидат мав 
вибір чи використовувати свої сили та ресурси на загальний 
рейтинг політичної сили, чи спробувати переконати вибор
ця голосувати саме за нього і не переживати за своє місце у 
виборчому списку. А в цілому ця виборча система дала змогу 
політичним партіям заявити про себе на місцях, але при цьому 
залишила можливість місцевим кандидатам не втрачати свій 
вплив та можливості.

Другою проблемою під час виборів на локальному рівні 
повстало питання виборчих застав. Великі політичні сили, 
розуміючи те, що це шанс не допустити неугодних їм канди
датів до виборчого процесу, а також ті політичні сили, які не 
мають державного фінансування та великих спонсорських 
надходжень, відстоювали великий розмір виборчої застави, 
публічно мотивуючи це тим, що цей запобіжник не дасть змо
гу брати участь у управлінні процесами людям, які самі нічо
го не досягнули в житті. Проте інші політичні сили добилися 
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зниження виборчих застав, аргументуючи тим, що високий їх 
розмір є обмеженням активного права громадян на місцях. Та
ким чином багатьом політичним силам вдалось вибороти своє 
представництво в муніципалітетах.

Ну і третьою проблемою, яка зараз набирає великого роз
голосу і стала дуже актуальною стало питання виборності ста
рост. Староста затверджується сільською, селищною, міською 
радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного 
сільського, селищного, міського голови [3, саме такі норми 
засто совувалися до обрання старост у 2020 році. По факту ста
роста став заступником міського голови, який відповідає за 
розвиток тієї чи іншої території та є представником міського 
голови, схожа ситуація з головами обласних та районних адмі
ністрацій (в перспективі префектами) по відношенню до Пре
зидента України. Проте виборче законодавство та реформа 
децентралізації так стрімко змінювались, що люди на місцево
му рівні просто не встигли усвідомити, що їхніх звичних сіль
ських та селищних рад та голів уже не буде, а багато міських 
голів не завжди ставили на посаду старости того чи іншого 
старостинського округу прийнятну для місцевих мешканців 
особу, що спричинило обурення і супротив місцевого населен
ня в багатьох населених пунктах. Це занепокоїло законодавців 
і уже в першому читані проголосовано законопроект, який до 
процедури обрання старости додає ще один етап – громадську 
слухання. Тобто міський голова не зможе призначити старосту 
без обговорення його кандидатури з місцевими мешканцями. 
Хоча багато науковці та політиків вважають це недоцільним, 
оскільки люди не завжди звертають увагу на фаховість та дос
від кандидатур, а обирають просто тих кого знають, а згодом 
через різний рівень знань та компетенції у міського голови із 
старостою може бути внутрішній конфлікт, чого не можна до
пустити, бо тоді розвиток територій призупиняється до вияс-
нення усіх моментів між різними представниками влади. Ба
гато вчених все ще відстоюють думку про виборність старост, 

шляхом прямого голосування за їх кандидатури місцевими 
мешканцями.
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ.  
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Постановка проблеми. В Україні та світі жінки займали 
другорядне становище, проте з приходом сучасних тенденцій 
вони почали займати керівні посади, вести політичну діяль
ність і впливати на зміни в житті різних держав і організацій. 
В нашій державі тепер жінкою-депутатом нікого вже не зди
вуєш, проте проблема гендерності постає і полягає в тому, що 
у виборчих списках на місцевих виборах має бути певне спів
відношення жінок і чоловіків, адже існує таке поняття як ген
дерні квоти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Політика пе
рестала стосуватися чоловіків вже давно, але вони були пе
реважною більшістю серед загального числа депутатів. Так, 
за попередніми підрахунками, серед обраних на місцевих ви
борах 25 жовтня минулого року кандидатів, 36% становлять 
жінки. В обласних радах – 27% обраних депутатів є жінками, 
в районних – майже 34%. Партії-лідери за кількістю здобутих 
мандатів провели в місцеві ради від 34% до 40% жінок. впер
ше виставили вимогу до 40% наявності осіб однієї статі у ви
борчих списках партій. Вперше отриманий досвід проведення 
місцевих виборів за такою квотою. Як повідомлялося, місцеві 
вибори 25 жовтня пройшли в Україні за оновленим Виборчим 
кодексом. Документ, зокрема, передбачає дотримання гендер
них квот при формуванні виборчих списків.

Так, під час формування списку кандидатів у депутати 
сільської, селищної, міської ради територіальної громади з 
кількістю виборців до 10 тисяч організація партії повинна за
безпечити представництво не менше 30% осіб однієї статі у 
загальній кількості кандидатів до відповідної ради.

Порядок висування кандидатів у депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних 
у місті рад, а також кандидатів у депутати міських, сільських, 
селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 
10 тисяч і більше) передбачає, що під час формування єди
ного та територіальних виборчих списків організація партії 
повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з 
першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного ви
борчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів 
кожної статі). У разі формування організацією партії єдиного 
та територіальних виборчих списків з кількістю кандидатів 
у депутати, яка не є кратною п’яти, до останніх у списку кан
дидатів (від 1 до 4) застосовується вимога щодо почергового 
включення кандидатів різної статі до списку. Для чого потріб
ні гендерні квоти на виборах? 

1. На певному етапі розвитку держави такі квоти сприяють 
більш збалансованому формуванню органів влади та більш 
ефективній політиці на різних рівнях. 

2. Чому не можна досягти такої збалансованості без введен
ня квот? Бо, особливо у патріархальних суспільствах, усталені 
такі моделі поведінки, які, з одного боку, призводять до браку 
мотивації у жінок займатися політикою, а з іншого – несприй
няття суспільством жінок у політиці. Квоти як тимчасовий 
«штучний» механізм можуть сприяти зміні такого стану речей.

3. Чому гендерні квоти можуть дійсно вплинути на політич
ні процеси? Бо ці ж політичні процеси залежать від багатьох 
факторів, у тому числі й бажання політичних партій формува
ти свої спільноти з числа чоловіків та жінок, мотивувати тих 
та інших до участі в політичному житті. 
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4. Чому ці квоти дозволяють враховувати різні інтереси? Бо 
люди різних гендерних ролей краще усвідомлюють та розумі
ють інтереси та потреби відповідних груп у відповідних сфе
рах і можуть пропонувати ефективні рішення. 

Проте гендерні квоти не повинні існувати завжди, бо сус
пільство, яке розвивається до певного рівня, вже не потребує 
примусу в таких питаннях. 

Проблематика гендерної рівності на місцевих виборах є і 
потребує вирішення. Першочергово те, що і в великих і надто в 
маленьких населених пунктах не завжди знайдеться необхід
на кількість людей однієї з статей для подачі своєї кандидату
ри на місцевих виборах і що пошук жінок-кандидаток є трохи 
складнішим ніж чоловіків, адже багато відмовляється балоту
ватися. Дуже часто жінки бояться того, що в них недостатня 
кваліфікація. Також серед причин – страх агресивної публічної 
реакції на їхнє балотування та заборона і відмовлення їх чоло
віків. 

Другою проблемою є те, що квота створює технічні трудно
щі, тому що потрібно в кожному списку правильно розставити 
кандидатів. Наразі також виникає питання до якості та профе
сіоналізму кандидатів загалом. Партійність спустилася у малі 
громади (від 10 тисяч виборців), де ніхто взагалі не працював 
над партбудівництвом. Відповідно, до списку можуть потра
пити кандидати без потрібних професійних компетенцій, про
те з бажанням отримати доступ до ресурсу громади. 
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ВИБОРЧІ ЦЕНЗИ В УКРАЇНІ:  
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ

Постановка проблеми. Кожна людина наділена рядом 
природних невід’ємних прав, які так чи інакше закріплюють
ся в законодавстві держави. Найбільш загальні та важливі 
права закріплюються в Конституції, яка зазвичай є основним 
законом в більшості країн. І напевно немає жодної країни, за
конодавство б якої не передбачало право голосувати та бути 
обраним. Це основоположне право, яке є характерною ри
сою демократії, проте ідеальної демократії не існує як такої 
і навіть таке важливе право як виборче варто певним чином 
обме жувати. Так, держава вдається до встановлення виборчих 
цензів. Протягом історії в різних державах були такі цензи як: 
віковий, територіальний, гендерний, національний, освітній, 
релігійний та інші. Кожна держава завжди аргументувала тим 
чи іншим чином чому вона встановлює даний тип цензу і ча
сто такі встановлення були не обґрунтованими та обмежува
ли права виборців.

Щодо держави Україна, то в ній кількість виборчих цензів 
загалом не така велика, завдяки чому більшість населення має 
право віддавати голос за кандидата, якого вона бажає підтри
мати, щоб в подальшому такий кандидат представляв інтере
си населення в державних органах влади.

Виклад основного матеріалу. Основні положення вибор
чого права в українському законодавстві виражені в таких 
джерелах права, як Конституція України та Виборчий кодекс 

України. Більшість виборчих цензів зазначені в статті 9 Вибор
чого кодексу України. Серед них є такі, як ценз громадянства, 
віковий ценз, ценз дієздатності. Окрім даних цензів також вар
то згадати виборчу заставу, яка хоч і не зазначена як ценз, про
те по своїй суті вона ним, виборчим цензом, і є. Також варто 
виділити такі конституційні виборчі цензи, як ценз осілості та 
ценз несудимості.

Спершу варто розглянути найбільш загальний ценз, а саме 
ценз громадянства. Право голосу на виборах мають виключ
но громадяни України. Ценз громадянства означає, що вибор
чі права як різновид політичних прав надаються тільки гро
мадянам держави. У ряді держав, таких як Іспанія, Фінляндія 
та Угорщина [1] до виборів місцевих органів влади допуска
ються «негромадяни», які проживають у країні, сплачують по
датки, проте в Україні така практика не застосовується.

Наступним виборчим цензом є віковий ценз. Для здійснен
ня різних виборчих прав застосовується різний вік. Так, для 
того, щоб просто голосувати громадянин України на день ви
борів повинен досягти вісімнадцяти років. Віковий ценз для 
Народних депутатів України становить двадцять один рік, 
саме це той вік, по досягненні якого особа може претендувати 
на посаду Народного депутата. Сутність таких цензів полягає 
в тому, що з досягненням певного віку особа починає чітко 
усвідомлювати свої права та здатна чітко ними розпоряджа
тися. Щодо пасивного виборчого права то там віковий ценз 
теж варто застосовувати, адже в період від 18 до 21 року осо
ба здобуває необхідний досвід, який вона надалі зможе засто
совувати на практиці при реформуванні законодавства [2]. 
Даний віковий ценз в жодному разі не можна знижувати, але 
над підвищенням вікового цензу теж варто подумати, щоб не 
обмежувати права виборців.

Також надзвичайно важливим цензом, який існує в україн
ському законодавстві є ценз дієздатності. В Україні питання 
обмеження чи позбавлення дієздатності вирішується виключ
но у судовому порядку, причому такій особі суд призначає 
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піклувальника або опікуна. Конституція, й інші нормативні 
акти, що регулюють сферу виборчих прав громадян, одно
значно стверджують, що особи, позбавлені дієздатності, не 
можуть брати участь у голосуванні або ж референдумі. Зважа
ючи на те, що в Україні існує 3 види дієздатності особи – повна, 
обмежена та відсутня, особи з обмеженою дієздатністю мають 
таку ж можливість здійснити волевиявлення, як і особи з пов
ною дієздатністю. В той же час Цивільний кодекс України [3] у 
статті 32 зазначає, що обмеження цивільної дієздатності осо
би відбувається у судовому порядку через наявність (причому, 
підтверджену висновком судово-психіатричної експертизи) 
психічного розладу [4], який істотно впливає на її здатність 
усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними 
внаслідок істотних вад, що впливають на здатність усвідом
лювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Основна ж 
мета активного виборчого права, щоб особа самостійно усві
домлювала значення своїх дій, та діяла у відповідності з свої
ми правовими інтересами. 

Щодо конституційних цензів [5], а саме цензу осілості та 
цензу неосудності теж варто виділити основні їх аспекти. 
Безпосереднє висловлення цих цензів ми можемо побачити в 
статті 76 Конституції України. Народним депутатом України 
може бути обрано громадянина України, який на день вибо
рів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в 
Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним 
до Верховної Ради України громадянин, який має судимість 
за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не пога
шена і не знята у встановленому законом порядку. Ценз осі
лості позначає необхідність проживання на території держа
ви протягом визначеного терміну для отримання виборчого 
права. Ценз осілості має місце тільки щодо реалізації грома
дянами України свого пасивного виборчого права і спрямова
ний на те, щоб депутатами Верховної Ради України обиралися 
особи, які достатньо глибоко знають і розуміють економічні, 
політичні, соціальні й інші проблеми державного та суспільно

го розвитку України й відповідно до цього можуть більш ком
петентно виконувати свої обов’язки. Щодо сенсу неосудності, 
то він важливий для підтримання високого статусу державних 
службовців, він забезпечує більший рівень довіри до органів 
влади, де працюють виключно службовці, які притримуються 
“букви закону”.

Окрім того важливим структурним елементом в виборчому 
процесі є майнова застава. Безумовно, виборча застава має свої 
переваги. По-перше, її розглядають як вимогу забезпечення 
кандидатом серйозності свого висування. Держава, надаючи 
право бути обраним до органів влади, дбає і про те щоб канди
датами ставали ті, хто мають підтримку та вірогідність бути 
обраними. По-друге, за рахунок внесених застав поповнюєть
ся бюджет країни. Однак, запроваджений інститут застави 
має і свої недоліки. По-перше, застава є надмірно високою, як 
наслідок, брати участь у виборах можуть тільки ті партії та 
громадяни, які володіють достатньо великими грошовими 
коштами. По-друге, застава за своєю природою є грошовою 
сумою, яка повертається кандидату, який продемонстрував 
серйозний результат на виборах. Натомість в Україні застава 
фактично є платою за участь у виборах, оскільки повертається 
у дуже рідкісних випадках. Так, грошова застава повертається 
лише у разі обрання Президентом України або включення до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування. 

На сучасному етапі здійснення муніципальної реформи 
доцільно законодавчо встановити до кандидатів на виборні 
посади органів місцевого самоврядування освітній ценз – не
обхідність мати вищу освіту, для голів та старост місцевих 
рад – визначити чіткі вимоги до спеціалізації освіти («Публіч
не управління та адміністрування» або «Право»). Також можна 
підняти віковий ценз для кращого інтелектуального та кадро
вого забезпечення органів місцевого самоврядування.
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АКТИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО:  
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми. Вибори – важливий інститут без
посередньої форми демократії, який має засадниче значення 
для забезпечення легітимності державної влади, становлення 
й розвитку громадянського суспільства, стабільності консти
туційного ладу та наступності влади народу, формування дер
жавності на демократичних, правових засадах. Соціальна цін
ність виборів полягає і в тому, що вони виступають важливим 
атрибутом життя суспільства, характеризують ступінь демо
кратизму державного режиму і спрямовані на реалізацію уста
новчої влади народу, забезпечення активної участі громадян у 
політичному житті країни, створення умов для подолання від
чуження громадян від влади [1]. Вони є основним механізмом, 
за допомоги якого громадяни можуть реалізувати своє право 
на управління державними справами, а тому їх значення не 
можна аж ніяк применшувати. 

Зазначене вище підтверджує, що дослідження інституту 
виборів взагалі та виборчого права зокрема і зараз не втра
тили своєї актуальності. Впродовж останніх років у науковій 
літературі з’явилося чимало праць, присвячених цьому питан
ню (В. М. Шаповал, М. І. Ставнійчук, О. Ю. Тодика, Ю. А. Веде-
нєєв, А. А. Вешняков, В. І. Лисенко, С. О. Бєлов, В. В. Маклаков, 
Н. О. Михальова, О. Е. Постников,О. Н.Ярмиш та інші). В сучас
ній науці конституційного права України фактично відсутні 
конституційно-правові дослідження сутності виборчого пра
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ва, поза увагою вітчизняних науковців залишається низка не
розв’язаних проблем теоретичного та практичного характе
ру. Нажаль в Україні дане право ще не досягло максимальної 
оптимізації у формулюванні в законах, щоб громадяни могли 
чітко розуміти свої права, та законодавці не розвивають закон 
в цьому напрямку.

Виклад основного матеріалу. Однією з найбільш актуаль
них проблем Виборчого Права України є проблема реалізації 
та власне самого розуміння поняття “активне виборче право”. 
Адже для правильного використання свого виборчого права 
його потрібно усвідомлювати та чітко розуміти, виокремлю
вати всі аспекти активного виборчого права. Так, зміст вибор
чого права, відповідно до статей 38, 70-71, 76, 141 Конституції 
України, становить право громадян України вільно обирати і 
бути обраним до органів державної влади та органів місцево
го самоврядування. З цього широкого поняття “виборче пра
во”, нам варто виділити саме сутність “активного виборчого 
права” і воно полягає в праві громадян брати участь у виборі 
членів представницьких органів державної влади, органів міс
цевого самоврядування, а також у референдумах та інших по
літичних акціях, метою яких є волевиявлення народу [2].

Активне виборче право, або як його ще називають науков
ці, загальне виборче право для кращого розуміння варто роз
класти на складові. Першою складовою є суб’єкти, тобто ті, хто 
можуть здійснювати це право. Обмеження щодо суб’єктів вар
то називати виборчими цензами. Так, право голосу в Україні 
мають дієздатні громадяни, які досягли 18 років, на момент 
голосування та були включені до списку виборців на вибор
чій дільниці [3]. Також в певних правових ситуаціях, таких як 
вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та вибори 
голів таких рад, додається вимога територіальної відповідно
сті виборців до тієї чи іншої території чи адміністративно те
риторіальної одиниці. 

Наступним елементом є об’єкт активного виборчого права 
і ним є безпосередньо право на голосування в прямому своє

му значенні. Даний елемент розкриває власне зміст активного 
виборчого права. Об’єктивною стороною є дії виборців, тобто 
право здійснити або не здійснити своє право, право прийти 
на виборчу дільницю і проголосувати, або ж утриматися від 
цих дій [4]. І останнім елементом є суб’єктивна сторона, яка є 
індивідуальною для кожного виборця. Виборець опираючись 
на свої переконання самостійно вирішує чи варто йому про
голосувати і якщо так, то кого з кандидатів варто підтримати. 
Зрозумівши кожен цей елемент виборці будуть чітко розумі
ти, які права вони мають та як їм вчинити в тій чи іншій пра
вовій ситуації.

Проте саме розуміння загального виборчого права є не 
настільки практичним, як інші проблеми, такі як реалізація 
виборчого права в умовах воєнного та надзвичайного стану, 
реалізація виборчого права учасниками бойових дій, виборчі 
цензи в Україні, запозичання досвіду іноземних країн для по
дальшого розвитку виборчого права та багато інших.

Одним з факторів, який значною мірою впливає на актив
не виборче право та на увесь виборчий процес загалом є по
літика, яка виражається в найрізноманітніших політичних 
чинниках. Безперечно варто зменшити вплив цих складових 
на процес виборів. Наприклад, в остаточному звіті місія спо
стереження за позачерговими виборами Президента України 
25 травня 2014 року ОБСЄ зазначає, що політичний контекст 
не міг не відобразитися на передвиборній агітації, зумовлюю
чи її особливості та певні проблеми. Найбільшою проблемою 
тут варто вважати те, що на президентських та на парламент
ських виборах передвиборча агітація була майже беззмістов
ною. Політичні сили намагалися схилити на свій бік виборців 
не своїми конструктивними обіцянками, а використовували в 
свою користь проблеми війни та миру. Головні політичні про
блеми та проблеми, пов’язані з безпекою в країні, що постали 
перед країною, були відображені в агітаційних повідомлен
нях кандидатів, їхні програми обіцяли безпеку, стабільність 
та  єдність країни, децентралізацію, конституційну реформу, 
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мовну політику, реформування збройних сил, боротьбу з ко
рупцією та олігархією, а також cтосунки з Європейським Сою
зом, НАТО та Російською Федерацією [5]. Але виникла гостра 
потреба передбачити відповідальність кандидатів за обіцян
ки, у випадку їх перемоги. Дане питання багаторівневе, неод
нозначне, але потребує вирішення і, звісно, вирішити одразу 
його складно і неможливо. Саме тому, держава в особі орга
нів влади повинна передбачити на законодавчому рівні дієві 
механізми контролю громадськості за реалізацією обіцянок 
із реальною можливістю усувати переможця, у випадку їх не 
виконання. Якщо дану проблему не вирішити то політичний 
фактор буде значною мірою нівелювати значення активного 
виборчого права в Україні, адже виборці фактично здійснюю
чи це право не будуть досягати бажаного через спекуляції ви
борчих сил при використанні агітації.

Також важливим є проблема реалізації активного виборчо
го права певними групами осіб. Загалом жодна особа не може 
бути позбавлена свого конституційного права проголосувати, 
проте є групи осіб, для яких здійснення свого права усклад
нене, або передбачає незвичний механізм голосування. Так, 
24 вересня 1997 року в Україні був прийнятий Закон України 
“Про вибори народних депутатів України”, де цим законом 
особи, які перебували в місцях позбавлення волі були обме
жені в здійсненні свого активного виборчого права. Згодом 
статтю 3 цього закону було визнано неконституційною Кон
ституційним Судом України, і законні права ув’язнених були 
захищені [6]. На сьогодні іншою групою осіб, для яких варто 
покращити механізм голосування є військовослужбовці, які 
не завжди можуть проголосувати, через здійснення своїх вій
ськових обов’язків.

Отже, на сьогодні інститут виборчого права перебуває 
швидше на етапі становлення, аніж на етапі практичного ви
користання даного права обирати і бути обраним. Держава 
не готова швидко та оперативно вирішувати нові проблеми, 
вона не прогнозує нові можливі недоліки, а лише виправляє 

вже допущені помилки. Україна повинна бути більше схожа на 
Європейські держави, адже там демократія роками перебуває 
на значно вищому рівні, а тому Українська держава може очі
кувати багатьох реформ у сфері виборчого права. 
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ  
І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Постановка проблеми. На початку 2020 року світ сколих
нула потужна хвиля захворювань на новий вірус COVID-19. 
Жодна країна не була готова до наслідків, які не змусили на 
себе чекати. Негативний вплив на довіру, фінансові ринки, 
туристичний сектор та порушення ланцюгів постачання то
варів і послуг призвели до припинення розвитку економіки. 
Світовий карантин став вироком для малого бізнесу та ударом 
для великого. Поряд зі страхом перед високим коефіцієнтом 
смертності від COVID-19, зародився також страх втрати робо
ти, а разом з тим і будь-якого прибутку. На жаль, такі побою
вання були не безпідставними, і виправдали себе вже у перші 
тижні після введення карантину.Українці почали складну бо
ротьбу за свої права та свободи, що були обмежені у зв’язку 
зі всеукраїнським карантином. За прогнозами, триватиме ця 
боротьба ще досить довго, оскільки наслідки карантину зали
шаться з країною на роки. Відновлення економіки, як внутріш
ньої, так і зовнішньої – складний енерго- та ресурсозатратний 
процес. Але, на мою думку, ще важче проходитиме відновлен
ня обмежених прав та свобод громадян, що похитнули не лише 
їх становище, а й довіру до держави загалом. Варто зазначити, 
що актуальність доповіді є очевидною, оскільки Україна зна
ходиться на етапі адаптивного карантину, а кількість захво
рювань на коронавірус хоч і має позитивну динаміку у бік спа
ду, проте, залишається досить високою. Обмеження, про які 

піде мова надалі, порівняно з першим етапом карантину стали 
більш м’якими, але вони все ж існують, а тому, потребуюсь де
тального аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Карантин 
стартував 12 березня 2020 року, і перший його етап став 
найбільш жорстким з боку введених обмежень. Постановою 
№ 211 було заборонено відвідування закладів освіти її здобу
вачами; заборонено проведення всіх масових заходів; обме
жено роботу контрольно-пропускних пунктів; встановлено 
примусове поміщення певних категорій громадян в обсер
вації; заборонено проведення релігійних заходів;припинено 
роботу торговельно-розважальних центрів, закладів громад
ського харчування, транспорту; тощо [1]. Усіма цими обме
женнями порушено низку прав, передбачених Конституцією 
України.Також Постановами № 211 та 392 були передбачені 
норми щодо обов’язкової самоізоляції осіб старше 60 років, 
яким було заборонено вільно виходити на вулицю, спілку
ватися з іншими особами, окрім тих, з якими вони спільно 
проживають тощо [2]. Така заборона, на мій погляд, містить 
ознаки дискримінації за віковою ознакою та порушує норму 
ст. 24 Конституції України, яка гарантує рівність прав грома
дян, а також обмежує свободу пересування (ст. 33). Уряд прий-
мав вищезазначені постанови керуючись статтею 29 Закону 
Украї ни від 06.04.2000 р. № 1645-III «Про захист населення від 
інфек ційних хвороб». У Законі визначена компетенція Уряду 
встановлювати та відміняти карантин. В частині 3 статті 29 
Закону визначаються загальні правила карантину, у тому чис
лі надають ся повноваження Кабінету Міністрів України вста
новлювати тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних 
осіб та додаткові обов’язки [3].Відповідно до вищезгаданого 
Закону, Уряд діяв у межах своєї компетенції, але насправді, до 
уваги не взяли низку розбіжностей між реальною ситуацією та 
тією, що передбачена законодавцем. Насамперед, існує грубе 
порушення процедури введення карантинних обмежень, які 
пов’язані з правовою природою двох понять: надзвичайний 



СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА Матеріали круглого столу (м. Острог, 21 травня 2021 року)

90 91

стан та режим надзвичайної ситуації. За наявності другого, 
Конституція не передбачає обмеження прав і свобод людини. 
Варто зазначити, що однією з підстав введення режиму над
звичайної ситуації є епідемія, а COVID-19 визначено ВВОЗ як 
пандемія.

Конституцією України кожному громадянину гарантована 
свобода пересування, але за винятком обмежень, що встанов
лені законом. Також передбачені право на вільний вибір місця 
проживання та право вільно залишати територію України. З 
положень Конституції вбачаємо, що обмеження вищезгаданих 
прав вважається конституційним у разі закріплення таких 
обмежень у відповідному законі. Проте, є важливий момент, 
який псує картину начебто конституційних обмежень. До об
межень, що встановлюються законом не відносяться ті, які 
встановлюються постановою уряду. А отже, можна стверджу
вати, що ряд обмежень свободи пересування, запроваджених 
Постановою Кабінету Міністрів України № 211 [1] є неконсти
туційним. До них відносяться наступні: заборона переміщен
ня групою осіб у кількості більше ніж дві особи; перебування 
малолітніх в громадських місцях без супроводу; відвідування 
парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних 
зон, спортивних та дитячих майданчиків. Варто зазначити, що 
деякі положення Постанови потребують тлумачення задля 
правильного їх розуміння. Виключення з окремих обмежень 
свободи пересування були встановлені для випадків «служ
бової необхідності», але не містили переліку суб’єктів, підстав 
службової необхідності та форм підтвердження такої. Норма 
Постанови № 211, що передбачає заборону «перебування в 
громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі 
виготовлених самостійно» [2] теж викликає масу запитань, на
віть якщо не повторюватися про її неконституційність з боку 
нехтування закріплення обмеження в законі. Грубим мінусом 
вбачається також відсутність тлумачення такого поняття, як 
«громадське місце». Його законодавець не може доступно по

яснити, а пересічний громадянин банально не може його зро
зуміти. Також довіри не вселяють норми щодо захисних ма
сок, виготовлених самостійно. Очевидно, що без дотримання 
технічних умов щодо виготовлення засобів індивідуального 
захисту, клаптик тканини не захистить ні носія від оточуючих, 
ні навпаки. Отже, норми Постанови передбачають швидше 
«гарну картину», на якій усі в масках вдають законослухняних 
громадян, що піклуються про своє та здоров’я оточуючих.

Найбільше обурення та невдоволення з боку громадян 
отри мало обмеження права на працю в період карантину. Зни
ження як економічного, так і соціального рівня пов’язане саме 
з обмеженнями трудових прав працівників. Якщо для робо
тодавця вкрай невигідним є стан простою, то для працівника 
це, однозначно, звільнення. Не зважаючи на те, що законом 
заборонено звільняти працівників без причин, роботодавці 
вважають такою карантин. Тому тема незаконного звільнен
ня досить популярна з перших місяців карантину. З одного 
боку, можна зрозуміти роботодавців, які не мають достатньо 
коштів для виплати належної заробітної плати працівникам. 
Проте, таке звільнення порушує право людини на працю, зни
жує її соціальний та фінансовий рівень.

На мою думку, обмеження права на освіту якщо і було, то до
сить незначне. Дистанційне навчання можна вважати дієвим, 
адже проводиться воно за відповідною програмою, не змен
шує кількості навчальних годин і спрямоване на отримання 
студентами знань в тому ж обсязі, що й аудиторно. Більше 
того, використання гаджетів і новітніх технологій допомогло 
персоналізувати роботу студентів, удосконалити її на більш 
сучасному рівні. Також досвід дистанційної роботи був корис
ним для викладачів, оскільки підвищив їх компетенцію, від
крив нові платформи для занять, удосконалив та додав різно
маніття завданням. Приємно розуміти, що Україна рухається 
до рівня європейських країн, де дистанційне навчання прак
тикувалося значно раніше, скажімо, для іноземних студентів.
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Висновки. Порівняння міжнародного досвіду з українським 
показало, що карантинні обмеження у різних країнах є досить 
подібними, а інколи – запозиченими. Щоправда, у багатьох дер
жав також нагальною є проблема порушення основоположних 
прав і свобод громадян. Говорячи про Україну, то важливою 
наразі є проблема неузгодженості нормативно-правових актів 
у сфері протидії коронавірусу, їх суперечливість. Враховуючи 
той факт, що світ досі перебуває на етапі боротьби з панде-
мією COVID-19, залишити все «як є» – неправильне рішення. 
Достеменно невідомо, на який час затягнеться ця боротьба, чи 
не підкосить державу нова хвиля захворювань або мутований 
вірус, який, на жаль, вже було знайдено в іноземних країнах. Я 
вважаю, що найбільш доречним, насамперед, буде аналіз чин
ного українського законодавства. Потрібно усунути недоліки, 
спричинені з цілком різних причин. Насамперед потребує ви
правлення ситуація з суперечливістю нормативно-правових 
актів Конституції України. Як нам відомо, обмеження прав і 
свобод людини і громадянина можливе лише за умови оголо
шення надзвичайного стану. Отже, необхідно було оголосити 
надзвичайний стан, а не режим надзвичайної ситуації, і при
йняти відповідний закон, який би передбачав обмеження прав 
і свобод громадян. З гідністю витримати випробування коро
навірусом Україні допоможе адаптація законодавства, його 
модернізація та унормування. Варто пам’ятати, що основний 
закон держави – Конституція, покликана не лише перечисли
ти, але й гарантувати права особи. Відповідність законів Кон
ституції – запорука успішності їх застосування, а їх адаптація 
до міжнародних стандартів – шлях до бажаної євроінтеграції. 
Тим не менш, найважливіше завдання України у період каран
тину – завоювати довіру народу та заохотить українців дотри
муватися карантинних обмежень, не обмежуючи себе у закон
них правах та свободах.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ

Постановка проблеми. Україна визнала на конституцій
ному рівні найвищою соціальною цінністю права людини, її 
життя та здоров’я, честь та гідність, недоторканість та безпе
ку. Конституційний принцип дотримання прав людини юри
дично пов’язує та позитивно обмежує дії держави, її органів 
та посадових осіб, тому елементами захисту прав людини і 
громадянина повинні стати закріплені в Конституції норми й 
принципи матеріального та процесуального права, які мають 
бути реалізовані в національному законодавстві. 

Інститут конституційної скарги є одним з найефективні
ших юридичних засобів захисту фундаментальних прав і сво
бод людини, а також втіленням конституційних цінностей у 
національному правопорядку.

Такі дослідники як М. Костицький, М. Селівон, В. Годова
нець, В. Вознюк неодноразово висвітлювали в своїх працях 
проблемні питання правового регулювання захисту прав і сво
бод людини і громадянина в рамках конституційної юрисдик
ції, однак незважаючи на наявність теоретичних досліджень 
дана проблема залишається актуальною та потребує подаль
шого теоретичного та практичного дослідження, законодав
чого удосконалення. 

Дослідження правового регулювання захисту конституцій
них прав і свобод людини і громадянина органами конститу
ційної юрисдикції в Україні та зарубіжних країнах, визначен

ня шляхів удосконалення національного законодавства у цій 
сфері є метою цієї доповіді.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповід
но до ст. 151-1 Конституції України громадяни та юридичні 
особи можуть звертатися до Конституційного Суду України 
з конституційними скаргами щодо конституційності законів 
України за умови, що автор клопотання вважає застосований в 
остаточному судовому рішенні закон України таким, що супе
речить Конституції. Конституційна скарга може бути подана, 
якщо всі національні засоби правового захисту вичерпані [1].

І для того, щоб вказані норми Конституції не залишились 
лише декларацією, важливе місце в системі конституційного 
правосуддя займає інститут індивідуальної конституційної 
скарги, який відкриває людині і громадянину прямий доступ 
до органу конституційного контролю.

Зміст інституту конституційної скарги зводиться до права 
громадян звертатися до органів конституційного контролю з 
вимогою про перевірку конституційності владних актів, яки
ми порушуються їхні права і свободи.

Як зазначає, М. Гультай авторитет згаданого інституту по
стійно зростає, оскільки конституційна скарга розширює пра
вові можливості в захисті прав і свобод. Цей механізм надає 
змогу особі поставити питання щодо скасування законів, які 
порушують її права та свободи [2, c. 188].

Звертаючись до Конституційного Суду України, громадя
нам України, іноземцям, особам без громадянства та юридич
ним особам необхідно враховувати повноваження Консти
туційного Суду, питання, з яких вони можуть звертатися до 
нього та вимоги до конституційної скарги.

Особа, що має намір звернутися до органу конституційної 
юрисдикції із конституційною скаргою, має:

– вичерпати всі національні засоби юридичногозахисту;
– отримати копію остаточного судового рішення, засвідче

ну судом, що його ухвалив;
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– чітко визначити, яке сааме положення закону (і виключ
но закону), на думку особи, є неконституційним (пересвідчив
шись, що сааме це конкретнее положення застосовано в оста
точному судовому рішенні у його справі);

– навести конкретні положення Конституції України, на 
відповідність яким слід перевірити оспорюване положення 
закону;

– зазначити у конституційній скарзі короткий виклад оста
точного судового рішення та опис перебігу розгляду відповід
ної справи у судах;

– навести обґрунтування невідповідності оспорюваного 
положення закону Конституції України. При цьому обовʼяз
ково зазначити, яке з гарантованих Основним Законом Украї-
ни прав зазнало порушення, і навести відповідні аргументи. 
Обґрун тування не має полягати лише у цитуванні Конститу
ції, законів, рішень Конституційного Суду України та Європей
ського суду з прав людини. Також воно не повинно зводити
ся виключно до незгоди ізз аконодавчим врегулюванням або 
розглядом справи у судах та ухваленими ними рішеннями;

– долучити копії (витяги) документів, на яке є посилання в 
обґрунтуванні, та зазначити їх перелік.

– підписати скаргу особисто.
Однак, процедура практичної реалізації нового конститу

ційного права суб’єктів звернення з конституційною скаргою 
певною мірою ускладнена. Наприклад, із 563 конституційних 
скарг, що надійшли до Конституційного Суду України протя
гом 2020 року (станом на 31 грудня 2020 року) 315 було по
вернуто з відповідними роз’ясненнями та зазначенням про 
можливість повторного звернення суб’єктам права на консти
туційну скаргу як такі, що не відповідали вимогам до консти
туційної скарги.

Типовими помилками, яких допускали автори під час 
оформлення та подання скарг є насамперед не визначення 
предмета перевірки на конституційність, тобто не зазначено 
конкретних положень закону України, які належать перевіри

ти на відповідність Конституції України, та/або конкретних 
положень Конституції України, на відповідність яким нале
жить перевірити закон України;по-друге, відсутні аргументи 
саме щодо конституційності закону України (або його окремих 
положень) та/або не зазначено гарантоване Конституцією 
України право людини, яке зазнало порушення в результаті 
застосування оспорюваних положень закону; по-третє, пору
шувалися питання, які не можуть бути об’єктом конституцій
ної скарги, зокрема, незгода та оскарження рішень судів у сис
темі судоустрою України, скарги на дії державних органів та 
їх посадових осіб,положень законодавчих актів, які в остаточ
ному судовому рішенні або у справі особи не застосо вувались.

Натомість, на сьогоднішній день близько 95% всіх справ у 
німецькому конституційному суді пов’язані з індивідуальни
ми скаргами. Протягом року Федеральний Конституційний 
Суд розглядає приблизно 4800 конституційних скарг грома
дян з різних земель Німеччини. Незважаючи на те, що не всі 
скарги задовольняються, однак 2.7 % мають успіх, при чому 
ця цифра залишається незмінною протягом всього часу існу
вання суду [3].

В Україні при цьому немає чітко формалізованих правил чи 
алгоритму перевірки конституційних скарг на предмет вияв
лення порушень конституційних прав суб’єкта звернення. У 
Німечинні встановлена спеціальна процедура досудового роз
гляду скарг. Приблизно три чверті скарг, перш ніж потрапити 
на розгляд сенату Федерального Конституційного Суду, роз
глядаються спеціальним «комітетом по попередній перевірці 
скарг» і частіше всього далі не йдуть. 

У зв’язку із цим слід розглянути специфіку розгляду кон
ституційних скарг Федеральним Конституційним Судом Ні
меччини, у якому перевірка по суті здійснюється на основі 
сформованих у процесі багаторічної судової практики правил.

 По-перше, суд визначає, яке з конституційних прав може 
бути порушене, адже німецька теорія конституційного права 
виходить з принципу «спеціальності» права. Це означає, що 
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якщо порушеними можуть бути кілька конституційних прав, 
визначається, яке з них є спеціальним для конкретної ситуа
ції, і в подальшому перевіряється лише воно. Наприклад, якщо 
оскаржується розгін демонстрації через конкретні висловлю
вання організаторів під час її проведення, постає питання, чи 
порушене право свободи слова тих, хто виступає чи свобода 
асоціації. Як наслідок, рішення приймається залежно від того, 
що стало основною причиною розгону: саме висловлювання 
чи реакція демонстрантів. По-друге, за допомогою такого ви
значення Федеральний Конституційний Суд Німеччини вста
новлює,чи порушує оскаржена дія конкретне конституційне 
право чи свободу. Лише якщо можна ствердно відповісти на це 
питання, суд перевіряє чи може така дія бути кваліфікована як 
посягання на це право. По-третє,встановлене таке обмеження 
свободи може бути правомірним, тобто, в принципі, допусти
мим і відповідним.

Обмеження свободи повинні відповідати принципу про
порційності (Verhältnismäßigkeit), тобто бути виправданими 
цілями суспільного блага, придатними для їх досягнення, не
обхідними і пропорційними в конкретній ситуації (так звана 
«формула адекватного балансу»). Метою загального блага мо
жуть бути лише конституційні цінності.

Виходячи із вищевикладеного, слід констатувати, що меха
нізм звернення та розгляду конституційної скарги, алгоритм 
прийнятності (фільтрації) конституційних скарг потребує 
суттєвого вдосконалення. При цьому варто вивчити та засто
сувати сааме німецький досвід у цій сфері.
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РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми. В умовах формування вільного 
громадянського суспільства, реальної демократії, створення 
правової держави, подальший розвиток якої веде до підви
щення економіки і запровадження абсолютно нової моде
лі управління – неможливий без тотального реформування 
системи державного управління. Ефективне ж впровадження 
адмініст ративної реформи, неможливе без реформування міс
цевих державних адміністрацій. Оскільки органи державної 
влади тісно взаємодіють із органами місцевого самоврядуван
ня, хоча і є незалежними і самостійними по відношенню один 
до одного. При цьому питання про ступінь і характер такого 
взаємо зв’язку є не достатньо дослідженим. Адже децентра
лізація спрямована на пошук нових засобів зв’язку між дер
жавою та територіальними громадами і як ніколи потребує 
актив ного впровадження нових інститутів державної влади. 
На думку вчених найбільш ефективним і наближеним для 
України є такий орган виконавчої влади як префект. Якому 
вдається активно взаємодіяти із муніципальними органами 
та різними органами виконавчої влади.

Вивченням функціювання префектур закордоном зай-
мались такі вітчизняні науковці як В. Г. Яцуба, В. А. Яцюк, 
О. Я. Матвіїшин, Ю. О. Карпінський, В. С. Куйбіда, В. А. Негода 
та ін. Усі вони прагнули дослідити практичне значення та кон
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ституційно-правовий статус префектур. Метою ж даної статті 
є відкриття нових можливостей даного інституту для України 
та аналіз проблем впровадження на теренах нашої держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ще з початку 
становлення України як незалежної, самостійної, суверенної 
держави поставало питання раціональної організації публіч
ної влади. Як відомо, розробка оптимальної моделі управлін
ня в першу чергу повинна створюватись шляхом ефективної 
взаємо дії органів державної влади та органів місцевого само
врядування. Так, делегування владних повноважень може за
безпечити більш успішне управління державою [1, с. 20].

Однак, як ми бачимо на сьогодні існує велика проблема 
державного управління, адже спостерігається дуалізм влад
них повноважень. Простіше кажучи, органи державної влади 
дублюють повноваження органів місцевого самоврядування 
і навпаки, а це у свою чергу призводить до низки негатив
них явищ [2, с. 56]. Децентралізація покликана розширити та 
зміцнити компетенцію адміністративно-територіальних оди
ниць і водночас звузити повноваження центральних органів 
виконавчої влади [3, с. 21]. Розвиток місцевої демократії та 
самоуправління сприяє розвитку держави в цілому. У зв’яз
ку з чим процес децентралізації є пріоритетним напрямком 
адміністративної реформи в Україні. Дійсно, місцеві адмі-
ністрації є тим територіальним органом виконавчої влади, 
який наділений широкими повноваженнями відповідно до 
статті 119 Конституції України. Однак ще з часів становлення 
адміністративно- територіального устрою України спостеріга
ється недолуга система стримувань і противаг між органами 
виконавчої влади та місцевим самоврядуванням. Оскільки 
місцеві адміністрації в особі своїх голів є підконтрольними 
та підзвітними місцевим радам. Відповідно районні державні 
адміністрації підпорядковуються районним радам, а обласні 
адміністрації – обласним радам. Такий феномен можливий 
лише в частині делегованих повноважень, які виконує голова 
відповідної адміністрації. Тобто висловити недовіру можна не 

всьому складу районної чи обласної місцевої адміністрації, а 
лише її керівнику, та й то лишень в частині виконання чи не
виконання своїх (делегованих) повноважень.

Доведено: неможливо повністю втілити концепцію сувере
нітету територіальної громади (самоорганізація, самовідпові
дальність та самофінансування), адже більшість об’єднаних 
територіальних громад не в змозі самостійно забезпечити чи 
покрити потреби своєї громади, тому потребують асигнувань 
з боку держави. У результаті чого держава є гарантом «у фор
муванні доходів місцевих бюджетів» відповідно до ч. 3 ст. 142 
Конституції [4, с. 11]. Що стосується підпорядкованості та під
звітності державних адміністрацій радам, то це лише виняток, 
а не усталене правило. Оскільки підконтрольність зумовлена 
передачею частини бюджетних повноважень [5, с. 44].

На сьогодні постає питання «розмитого» розмежування 
компетенції двох гілок влади, між якими повинен бути сфор
мований чіткий механізм взаємодії. Без якого неможливо 
встановити межі відповідальності одних органів перед інши
ми [6, с. 220]. З реорганізацією системи адміністративно-те
риторіального устрою України, слід наділити місцеві органи 
виконавчої влади новими функціями на рівні громад, щоб 
можна було чітко розмежувати ресурси та компетенцію. Це є 
необхідністю. Адже створення хоча б одного органу загальної 
юрисдикції –РДА, дасть змогу координувати роботу виконав
чих структур на місцях у кожному новоствореному районі. Ця 
позиція відповідає європейським вимогам до яких ми прагне
мо досягти.

Поступово Україна підходить до завершення адміністратив
ної реформи, однак незавершеним залишається питання лік
відації такої державної посади як голова обласної державної 
адміністрації і встановлення посади префекта. Очікується, що 
держслужбовець-префект буде місцевим органом виконавчої 
влади, який здійснюватиме свої повноваження віддалено від 
політики, адже строк його повноважень не буде залежати від 
строку каденції Президента чи Кабінету Міністрів і становити
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ме три роки, при чому буде виключена можливість повторної 
каденції в одному ж тому самому окрузі.Це є гарантією того, 
що посадова особа не стане маріонеткою в руках Президента, а 
буде чесно і відповідально виконувати свою роботу [7, с. 27]. По 
ідеї префект буде регіональним представником виконавчої вла
ди, а ще так званим «наглядачем від Президента» на місцях [8, 
с. 50]. Стосовно взаємин з органами місцевого самоврядування 
префект наділений компетенцією слідкувати за прийняттям 
ними рішень відповідно та в межах закону, при цьому він не має 
права вирішувати про доцільність таких рішень і не має права 
вносити свої пропозиції стосовно них, але в разі їх не відповід
ності наділений правом звернення до  адміністративного суду 
із заявою про їх скасування [9, с. 190]. У цьому випадку опублі
ковується повідомлення про зупинку дії локального норма
тивного акту органу місцевого самоврядування. Зважаючи на 
перевантаженість українських судів, можна дійти висновку, що 
даний алгоритм не є достатньо діє вим та потребує перегляду 
для подальшого вдосконалення. Адже прийняття судом рішен
ня про невідповідність нормативно-правового акту органів 
громад можна чекати роками [10, с. 111]. Зважаючи на прога
лини в нинішньому законодавстві варто розширити компетен
цію префектур у сфері контролю публічних закупівель, та поси
лення державної безпеки. Пропоную включити до компетенції 
префекта можливість прийняття рішень стосовно порушення 
законодавства. Адже доцільність швидкої реакції на правопору
шення як ніколи є актуальною для сучасної України [11, с. 19]. 
Важливість інституту префекта вже давно було підтверджено 
в низці європейських країн. До прикладу, в Італії префекти, які 
підпорядковують ся міністерству внутрішніх справ покликані 
здійснювати контроль за дотриманням громадського порядку 
та безпеки у провінціях, при цьому у їхньому підпорядкуванні 
перебувають сидники, які є представниками органів місцево
го управління у муніципалітетах. У Румунії префекти наділені 
повноваженнями наглядача у кожному повіті, а право протесту 
нормативно-правових актів органів місцевого самоуправління 

дозволяє зупиняти їх дію, якщо для цього є виключні підста
ви, до того ж префект також слідкує за наданням ефективних 
децентралізованих адміністративних послуг, невідповідність 
яких він позачергово може оскаржити у суді. У Польщі, воєво
да має подвійне підпорядкування, при цьому він зобов’язаний 
репрезентувати місцеві інтереси воєводств перед державою, а 
при надзвичайному станівін координує роботу місцевих орга
нів і підпорядковується при цьому уряду,а при воєнному стані 
він виконує вказівки і відповідає перед Президентом [12, с. 150].

Основна компетенція префекта передбачає: інтегрування 
загальнодержавної політики та контроль за її здійсненням; 
розробка програм регіонального розвитку; сприяння взаємо
дії між органами місцевого самоврядування та іншими дер
жавними органами; контроль у сфері забезпечення державної 
безпеки та інші.

Та як би не називався даний інститут, і як би не диферен
ціювались його повноваження у різних державах все одно він 
має неабиякі важелі впливу при здійсненні управління та орга-
нізації роботи цілісного державного механізму [12, с. 216]. Я 
веду до того, що Україні просто необхідно запровадити цей 
інститут оскільки існує нагальна потреба у підвищенні ефек
тивності публічного управління. А робота префекта надважли
ва, він не є політичною фігурою, він є професійним державним 
службовцем, він є частинкою державного механізму і захисни
ком муніципальних інтересів одночасно. Він як гарантія цен
трального уряду, громадян і посадовців. Його нейтральність 
забезпечує єдність громадянського суспільства з державою. Як 
зазначав один із політиків: «Держава потребує централізовано
го управління, щоб створитись, і децентралізованого, щоб існу
вати далі». Як на мене ці слова є доцільними і для нашої України.
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ: РОЗПОДІЛ КОМПЕТЕНЦІЇ

Постановка проблеми. Побудова ефективної системи ви
щих органів влади в Україні є головним завданнями під час 
побудови успішної держави, орієнтованої на захист й забезпе
чення прав і свобод людини й громадянина. Основа цієї систе
ми закладається Конституцією, у якій визначаються функції 
та повноваження Верховної Ради України, Президента Украї
ни і Кабінету Міністрів України. 

У межах різних конституційних моделей практика реаліза
ції повноважень вищими органами державної влади свідчить 
про системний взаємозв’язок таких повноважень з порядком 
формування зазначених органів та механізмами їх взаємодії 
у владному трикутнику. Звичайно, дієвість системи вищих 
орга нів державної влади визначається не тільки юридичними 
приписами Основного Закону держави, але й низкою політич
них чинників. 

У країнах розвинутої демократії взаємовідносини між 
вищи ми органами державної влади формувалися впродовж 
багатьох десятиріч і знайшли своє відображення не тільки 
у нормативно-правових актах, але й у неписаних правилах – 
полі тичних традиціях. 

Оскільки Україна перебуває на етапі становлення політич
них традицій, то і процес пошуку оптимальної системи вищих 
органів державної влади, прийнятної для нашого суспільства, 
є надзвичайно важливим, оскільки він має убезпечити країну 
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як від загрози узурпації влади, так і від стану некерованого 
 хаосу. 

Протягом незалежності в Україні неодноразово зміню
вались моделі компетенційних взаємозв’язків Президента 
Украї ни та Кабінету Міністрів України, ці органи ніби перетя
гували канат повноважень – кому ж дістанеться більше. Проте 
амбіції високопосадовців, які безперечно впливали на вид рес
публіканської форми державного правління в Україні, повинні 
стояти осторонь – на першому ж місці має бути пошук опти
мальної моделі, що сприятиме розвитку державності та забез
печить ефективне здійснення органами своїх повноважень.

Метою цієї доповідіє аналіз компетенційних взаємозв’язків 
Президента України та Кабінету України.

Поставлена мета дослідження обумовлює наступні дослід-
ницькі завдання:

• визначити проблематику інститутів президента та вико
навчої влади в Україні;

• дослідити способи співвідношення президента та вико
навчої влади в сучасних республіканських формах правління;

• проаналізувати модель компетенційних взаємозв’язків 
Президента України та Кабінету Міністрів України за змістом 
первинної редакції Конституції України;

• здійснити аналіз моделі компетенційних взаємозв’язків 
Президента України та Кабінету Міністрів України за змістом 
чинної редакції Конституції України;

• на основі попередніх досліджень визначити оптималь
ну моделькомпетенційних взаємозв’язків між Президентом 
України та Кабінетом Міністрів України.

Виклад основного матеріалу дослідження.1. Проблеми 
визначення конституційно-правового статусу президента та 
вищого органу виконавчої влади, а також взаємовідносини 
між цимиорганами займають вагоме місце у вітчизняному 
конституційному праві. Зокрема, сюди належать невизначе
ність деяких повноважень, які закріплені за главою держави і 
урядом, так існує ряд повноважень, які є дуже близькими між 

собою і по факту тотожними. Це спричинює виникнення не
узгоджень та колізій на практиці і негативно впливає та ро
зуміння реаль ного становища цих органів. Раніше Президент 
України був одночасно і главою виконавчої влади, то нині, 
згідно з Конституцією України, він є тільки главою держави. 
Проте роль цього інституту в організації тадіяльності органів 
виконавчої влади є значною.Наявність небагатьох повнова
жень, властивих тільки главі держави (як правило, представ
ницьких), не дає можливості виділяти цей інститут в окрему 
гілку державної влади. Невключення Президента до жодної 
з трьох гілок влади не означає невизначеності його правового 
статусу, оскільки у світовій конституційній практиці не  існує 
моделі розподілу влади у «чистому вигляді», а включення 
Президента до тієї чи іншої гілки чи відокремлення прези
дентської влади в самостійну гілку державної влади позбави
ло б його можливості виступати гарантом державного суве
ренітету, територіальної цілісності, додержання Конституції, 
прав і свобод людини і громадянина. 

2. Що ж стосується співвідношення президента та вико
навчої влади у президентській, парламентарній та змішаній 
республіках, то президентську і парламентарну республіки 
характеризують два альтернативні і діаметрально проти
лежні підходи до питання про співвідношення президента з 
виконавчою владою: у президентській республіці президент 
очолює її, а в парламентарній – він максимально віддалений 
від неї.У змішаній республіці президент реалізує свої повнова
ження за межами виконавчої влади, однак суттєво інтегрова
ний до неї функціонально.

3. Застосування парламентської відповідальності Кабінету 
Міністрів України в період чинності первинної редакції Основ-
ного ЗаконуУкраїни було вкрай ускладненим. Тоді існувала 
ситуація, коли Уряд фактично був безправним суб’єктом у від
носинах із Главою держави, що наглядно ілюструється при
кладом, коли Закон України«Про Кабінет Міністрів України» 
від 7 жовтня 2010 року встановлює те, що«програма діяль
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ності Кабінету Міністрів України базується напередвиборній 
програмі Президента України». Насамперед через відсутність 
у первинній редакції Конституції України положень про парла
ментську інвеституру Уряду та наділення Президента Украї ни 
беззастережним правом припиняти повноваження Кабіне
ту Міністрів України, функціональні характеристики форми 
правління фактично не залежали від наявності чи відсутності 
у Верховній Раді України союзної Президенту України коалі-
ційної більшості. 

4. У чинній редакції Основного Закону встановлено, що 
Президент України може ефективно реалізовувати свої пов
новаження лише за умови підтримки його діяльності Урядом, 
який сьогодні у своїх діях сьогодні вже не потребує такої під
тримки з боку Глави держави, як це було за часів первісної ре
дакції Конституції України. Таким чином, з 2004 року Кабінет 
Міністрів України перестав залежати від Президента України. 

5. Зважаючи на переваги та недоліки президентської, пре
зидентсько-парламентської та парламентсько-президент
ської моделей республіки, ми вважаю, що найбільш оптималь
ною для України буде остання, тобто та, яка є зараз, однак 
потрібно на законодавчому рівні більш чітко розмежувати 
повноваження глави держави та уряду, щоб у подальшому 
навіть теоретично неможливою була узурпація влади прези
дентом, і щоб він виконував функцію координатора-арбітра у 
системі взаємодій вищих органів держави а також, щоб надалі 
могла ефективно діяти система стримувань та противаг між 
цими органами.
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МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ В УКРАЇНІ:  
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕУЛЮВАННЯ

Місцевий референдум – форма безпосереднього волевияв-
лення членів територіальної громади села, селища, міста, ра
йону у місті, добровільного об’єднання кількох сіл щодо ви
рішення питань місцевого значення або консультативного 
з’ясування думки з питань місцевого значення та інших пи
тань, віднесених до компетенції органів державної влади та 
органів влади Автономної Республіки Крим стосовно окремих 
територіальних громад на території села, селища, міста згідно 
з існуючим адміністративно-територіальним устроєм добро
вільного об’єднання кількох сіл, що мають єдиний адміністра
тивний центр (далі – територія) шляхом прямого голосуван
ня [1].

Miсцеві референдуми поряд із місцевими виборами у світі 
визнано найбільш важливою формою безпосередньої демо
кратії, зважаючи на те що їх використання населенням від
повідних територіальних одиниць передбачає безпосеред
нє здійснення публічної влади через ухвалення відповідних 
владних рішень. Проте втрата чинності Закону України «Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми» на підставі Закону 
України «Про всеукраїнський референдум» унеможливила 
реалізацію вітчизняного конституційного права громадян на 
участь у місцевих референдумах, що актуалізує необхідність 
прийняття нового закону [2, с. 279], який би відкоркував та 

врегулював процедуру проведення референдуму на місцево
му рівні.

Перший в Україні (та й у Радянському Союзі) місцевий ре
ферендум, відбувся в Одесі 16 грудня 1990 року. На той час ще 
не було ухвалено Закону «Про всеукраїнський та місцеві ре
ферендуми», але у чинній Конституції Української СРСР 1978 
року стаття 80 передбачала, що найважливіші питання місце
вого значення вирішуються на сесіях рад або ставляться ними 
на референдуми. Скориставшись цією нормою, Одеська міська 
рада 22 листопада 1990 року затвердила Тимчасове положен
ня про міський референдум і 16 грудня провела його. На роз
гляд учасників референдуму було винесено два питання: «Про 
закриття екологічно небезпечного виробництва Припорто
вого заводу» та «Про утворення в Одесі вільної економічної 
зони». У голосуванні на референдумі взяли участь більше 
450 тисяч або 59,6 % виборців міста Одеси, з яких за закрит
тя Припортового заводу проголосувало 83,4 %, а за утворен
ня вільної економічної зони – 93,8 %. В результаті вільна еко
номічна зона в Одесі була створена – в Одеському морському 
торговому порту; а Припортовий завод, хоча і не був закритий, 
але провів глибоку модернізацію своїх екологічно небезпеч
них виробництв і вирішив низку соціальних проблем мешкан
ців селища Нові Біляри, частину території яких зайняв завод.

В Україні з 1991-го по 2012 рік було зафіксовано близько 
200 ініціатив щодо проведення місцевих референдумів. Пере
важна більшість ініційованих референдумів була реалізована, 
а рішення, винесені на голосування, – схвалені [3]. Були серед 
них й ініціативи, які в подальшому визнавалися незаконними 
або ж не реалізовувалися, проте ці винятки не дають підстави 
вважати, що механізм його застосування не є діючим та ефек
тивним. 

Місцеві референдуми до 2012 проводилися згідно закону 
«Про всеукраїнський та місцеві референдуми». Після його ска
сування у державі з’явився « пропуск» (діють норми Конститу
ції, які встановлюють можливість проведення всеукраїнських 
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і місцевих референдумів, але відсутні встановлені законом 
процедури проведення будь-якого референдуму в Україні) [3]. 
З того часу в Україні лише готувалися або виносились на гро
мадське обговорення проекти законів про місцевий референ
дум, проте жоден із них досі не прийнятий.

Еталонним прикладом у проведенні референдумів є Швей
царія. Ще з проведення першого у світі вседержавного рефе
рендуму вона має багатий досвід і започатковує новації і ба
гато українських політиків вважають доречним інтегрувати її 
досвід в національне законодавство, проте окрім цього варто 
враховувати і власні соціально-економічні, культурні та фі
нансові особливості (наприклад фінансові можливості частого 
проведення місцевих референдумів та кола і кількості  питань). 

Місцеві референдуми у Польщі є основним інструментом 
контролю діяльності органів місцевого самоврядування, особ-
ливо для малих гмін. У ході таких референдумів вирішують
ся питання щодо оподаткування громадян, відкликання ради 
гміни до закінчення її терміну тощо [4].

Законодавство багатьох країн не передбачає обмежень 
щодо питань, які можуть бути винесені на референдум (Че
хія, Естонія, Фінляндія, Франція, Литва, Мальта, Польща). Тим 
не менше, є ряд країн, законодавство яких закріплює перелік 
питань, що не можуть бути предметом референдуму. Сфера
ми, виключеними з предмета місцевого референдуму, можуть 
бути: а) призначення та зміна місцевих чиновників (Бель
гія); б) питання бюджету, фінансової та фіскальної політики 
(Бельгія, Італія, Португалія, Іспанія); однак з цього правила є 
винятки: в Ірландії місцеві референдуми можуть проводитись 
виключно з питань різних фінансових проектів (проте жодно
го такого референдуму ще не було проведено); у Болгарії міс
цеві референдуми проводяться щодо цілого ряду фінансових 
питань (позики в банках чи інших фінансових установах; про
дажі, знижки, орендні договори чи рентні доходи; взагалі, му
ніципальні активи, що мають значну важливість та вартість; 
інвестиції, будівництво приміщень, розбудова робітничої 

інфра структури та інші засоби для задоволення потреб муні
ципалітету); в) вибори (Чехія, Угорщина; у Польщі та у деяких 
землях Австрії допускається звільнення обраного службовця 
на вимогу виборців шляхом проведення референдуму) [5].

Місцеві референдуми в Україні повинні проводитися лише 
з питань місцевого значення важливих для територіальної 
громади.Предметом місцевого референдуму може бути: 1) ви
словлення недовіри місцевій раді і (або) сільському, селищно
му, міському голові; 2) втрата чинності нормативно-правовим 
актом органу місцевого самоврядування або окремими його 
положеннями; 3) затвердження статуту територіальної гро
мади або змін до нього: 4) затвердження програми розвитку 
територіальної громади або змін до неї; 5) інше питання міс
цевого значення, віднесене Конституцією та законами Украї
ни до відання територіальної громади, « органів та посадових 
осіб. 

Не можуть бути предметом місцевого референдуму питан
ня: 1) які є предметом всеукраїнського референдуму; 2) що 
суперечать положенням Конституції та законів України, 
3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення 
державного суверенітету і територіальної цілісності України, 
створення загрози національній безпеці України, розпалю
вання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; 4) віднесені 
Конституцією України та законами України до компетенції 
інших органів публічної влади; 5) щодо реалізації окремих 
повноважень органів виконавчої влади, наданих органам міс
цевого самоврядування законом (делеговані повноваження); 
6) які стосуються місцевих бюджетів, тарифів на житлово- 
комунальні послуги; 7) щодо реалізації повноважень органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб із прийняття но
вих нормативно-правових актів, внесення до них змін (крім 
визнання такими, що втратили чинність актів, окремих їх по
ложень): 8) щодо внесення змін, скасування актів індивідуаль
ної дії органів місцевого самоврядування; 9) щодо реалізації 
повноважень органів місцевого самоврядування, їх посадових 
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осіб із прийняття актів індивідуальної дії, внесення до них 
змін, їх скасування [6].

Мінімальна кількість підписів, для призначення місцевого 
референдуму повинна бути очевидно меншою, ніж для всеу
країнського, проте доречніше зазначити це число не у кількіс
ному, а у відсотковому коефіцієнті. В залежності від кількості 
населення, що проживають на території громади вважається 
оптимальною позначка на рівні від 7% – до 10 %. Дані показ
ники є досить високими аби референдуми не проводилися 
занадто часто, проте за активної зацікавленості жителів те
риторіальної громади у вирішенні проблемних питань по
сильно було набрати мінімальну кількість підписів для його 
проведення. Для усіх територіальних громад мінімальний від
сотковий бар’єр повинен бути однаковим,аби запобігти мані
пулюванню з боку органів місцевого самоврядування. Також у 
новому законі потрібно чітко розписати етапи його проведен
ня, умови та їх часові межі.

Прийняття Закону України «Про місцевий референдум» 
дозволить створити механізм забезпечення реалізації грома
дянами України такої форми безпосередньої демократії як 
місцевий референдум, створить належні можливості для реа
лізації рішень, прийнятих на місцевому референдумі, а також 
сприятиме подальшому розвитку громадянського суспільства 
в Україні. Крім того, реалізація Закону позитивно вплине на 
розвиток адміністративно-територіальних одиниць, зокрема, 
сприятиме зростанню соціальної активності кожного жителя, 
залученню населення до самоврядного процесу, а відтак ста
новленню повноцінного місцевого самоврядування у адміні
стративно-територіальних одиницях [7].
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ:  
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАПОВНЕННЯ

Постановка проблеми. Для покращення економічного, со
ціального, культурного стану громад, місцевого розвитку, на 
допомогу приходить місцева влада, оскільки саме вона зна
ходиться безпосередньо близько до народу. На початку ре
формування та змін в країні це лягає на плечі місцевої влади, 
оскільки є усвідомлення та можливість реалізації вирішення 
певного питання. Місцева влада має створювати сприятли
ві умови для економічного зростання на місцях, задіяти всі 
важелі для залучення інвестицій, розвитку підприємництва, 
малого та середнього бізнесу, сприяти створенню нових робо
чих місць та зростанню самозайнятості населення. Від цього 
залежить добробут місцевих мешканців, наповнення місцевих 
бюджетів, зростання надходжень до державного бюджету, і як 
наслідок – процвітання та добробут країни в цілому. 

Метою цієї доповіді є дослідити основні складові дохідної 
частини місцевих бюджетів, запропонувати певні шляхи щодо 
наповнення та збільшення доходів місцевих бюджетів, 

Виклад основного матеріалу дослідження. Місцевий, як 
і державний бюджет частково згадує Конституція України в 
ст. 142 [1] у частині його формування та як матеріальну осно
ву місцевого самоврядування. Власне поняття місцевого бю
джету розкриває Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», а саме бюджет місцевого самоврядування – це план 
утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних 

для забезпечення функцій та повноважень місцевого само
врядування [4]. Зрозуміло, що Конституція лише узагальнює, 
а зміст норми широко розкриває Закон.

Важко уявити процедуру регулювання будь-якого бюдже
ту без Бюджетного кодексу України (cтатті 63-80) [2]. Зміст 
статей передбачає деталізацію поділу надходжень від сплати 
податків.

До питань наповнення місцевих бюджетів відноситься: по
даток та збір на доходи фізичних осіб, на прибуток, на прибу
ток підприємств та фінансових установ комунальної власнос-
ті; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування, води, води водних об’єктів місцевого значення, 
надрами для видобування корисних копалин загальнодержав
ного/місцевого значення, користування надрами для видобу
вання нафти, природного газу та газового конденсату; плата 
за використання інших природних ресурсів; акцизний податок 
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пі
дакцизних товарів; частина акцизного податку з виробленого 
в Україні та ввезеного на митну територію України пального; 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
плата за землю; транспортний податок; збір за місця для пар
кування транспортних засобів; Єдиний податок; частина чис-
того прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 
та їх об’єднань; адміністративні штрафи та інші санкції; плата 
за ліцензії на певні види господарської діяльнос ті та серти
фікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади; адміністративний збір 
за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань; плата за ліцен
зії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів; Плата за ліцензії 
на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етило
вого, коньячного та плодового, алкогольними напоями та тю
тюновими виробами, оптова/роздрібна торгівля; адміністра
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тивний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень; надходження від орендної плати за ко
ристування цілісним майновим комплексом та іншим майном, 
що перебуває в комунальній власності; державне мито; кошти 
від реалізації безхазяйного майна; надходження коштів від 
Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного ка
міння; екологічний податок; дивіденди, нараховані на акції 
(частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких 
є комунальна власність; кошти пайової участі у розвитку інф
раструктури населеного пункту; кошти від відчуження майна, 
що перебуває в комунальній власності; кошти від продажу зе
мельних ділянок не с/г призначення; [2, ст. 64] дотації; суб
венції [5, ст. 14].

Україна багата цікавими місцями, пам’ятками, розташу
ванням різних об’єктів – це наштовхує на думку про введення 
туристичного збору. За відвідування різних зон варто встано
вити певний фіксований збір (це не надто велика надбавка до 
місцевого бюджету, але все рівно має бути постійна). До ту
ристичного збору варто додати сплату за фото-, відеозйомку, 
яка буде поширена у соціальних мерах, як заклик відвідати цю 
місцевість чи пам’ятку особисто [3, ст. 268].

Територіальні громади, і просто сільські, селищні громади 
мають співпрацювати зі структурами по збиранню та вивозу 
сміття. Громадяни, які не бажають укладати договір про отри
мання таких послуг, мають сплачувати встановлену вартість 
за переробку сміття власноруч. Оскільки, є багато відходів, 
які, наприклад, не можна спалювати чи закопувати в землю. 
Питання постає в тому: «Куди саме і в який спосіб мешканці 
відвозять сміття та побутові відходи?» Також варто встанови
ти чи, можливо, підвищити штрафи за викид сміття в невста
новлених місцях.

Кількість транспорту неухильно зростає, а місць для парку
вання не вистачає, чи немає взагалі. Спробувати подолати цю 
проблему можна, одночасно і наповнювати місцевий бюджет. 
Місцева влада своїм рішенням має затвердити місця парку

вання, влаштувати автоматизовану систему збору грошових 
коштів за паркування, встановити тарифи та слідкувати за до
триманням цієї норми. Транспорт нікуди не зникне, отже це 
стабільне наповнення місцевого бюджету.

У сучасному світі проблемою є пластик та різні вироби з 
нього. Можна почати з малого: зменшити споживання пласти
ку, через що впаде попит на продукцію, як наслідок, матиме 
позитивне начало в екологічній сфері. Має бути чітка заборо
на за розміщення на кладовищах, у парках, скверах, біля різних 
пам’яток штучних пластикових квітів. За порушення цієї забо
рони варто передбачити не лише штраф, а й одночасне при
тягнення до відповідальності у вигляді громадських робіт (за 
кожну штучну окрему гілочку вартість додається). Отримані 
кошти від порушників мають надходити до місцевої казни, а 
залучення до громадських робіт дасть певну економію коштів 
місцевого бюджету.

Часом, варто спершу витратити кошти для того, щоб у по
дальшому їх примножити. Наприклад, місцева рада викуповує 
старі занедбані будинки, архітектурні цінності і тому подібне, 
приводить до ладу, а за тим може здавати в оренду (від оренди 
можна отримати більше прибутку, ніж від продажів). Прове
дення екскурсій в цих самих приміщеннях, надання дозволу на 
експерименти (не шкідливі та які не зіпсують майно).

Рада чи власне жителі можуть ініціювати благодійний кон
церт, фестиваль, виставку, ярмарок та будь-що, де отримані 
гроші надійдуть до місцевої скрині. Благодійність полягає у 
певній безкорисливості інших та віддачі свого з мінімальної 
кількості. Тут варто враховувати масштаб, оскільки мала ак
ція принесе і не багато прибутку. Акцію проводити благодійно 
не обов’язково, це може бути відразу оплатна чи використана 
на досягнення певної мети. Хороша реалізована ідея точно за
пам’ятається і дасть свої плоди. Варто поміркувати як краще 
це організувати, а не байдужі точно з’являться, яким буде до 
вподоби ваша ідея та не шкода віддячити за старання зі своєї 
кишені.
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Ще один шлях до наповнення місцевого бюджету полягає 
у залученні інвесторів, як іноземних, так і вутрішньодержав
них [5, ст. 4]. Для цього має бути створено та подано цікаві 
проєкти від громад, подача ідей, щось універсальне і потріб
не водночас, можливий розвиток, база для масштабування та 
прогресу, бажання вдосконалюватись. Існування ризиків не 
виключення при залучені інвестицій, але якщо є страх, його 
варто долати і спробувати з цього отримати гроші (частенько 
не надто малі суми). Інвестиція виступає як певна допомога 
для подальшого збагачення. Це певний кругообіг: новий інвес
тор, новий шлях, нові потреби, нові можливості, новий ресурс, 
новий інвестор, як наслідок збільшення коштів на низовому 
рівні та певне процвітання на вищому.

Висновки. Наповнення місцевих бюджетів передбачає ви
значення повноважень та відповідальності кожного учасни
ка бюджетного процесу та конституційного їх закріплення 
в Україні. Має бути наявна абсолютна прозорість фінансової 
діяльності органів місцевого самоврядування та комунальних 
підприємств, установ. За кожну гривню громади має бути про
звітовано та роз’яснено населенню. Обрання раціонального 
методу розпорядження грошовими коштами, використання 
відповідно до нагальних потреб, прозорі умови оподаткуван
ня є запорукою виконання поставлених цілей та наповнення 
місцевого бюджету.
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ  
У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Постановка проблеми. У сучасному демократичному 
соціу мі підтвердженням правової та соціальної держави є, в 
тому числі, високорозвинений інститут громадянського сус
пільства. Він є підтвердженням верховенства прав та свобод 
людини над інтересами держави, як говорить Конституція 
України [1, 3]. Громадськість повинна мати можливість вира
жати свої інтереси не лише опосередковано, адже це може при
звести до узурпації влади людьми, які вміють маніпулювати 
іншими, але й прямо. Важливу роль громадянське суспільство 
відіграє і в діяльності муніципальної влади, своєю активною 
участю воно допомагає виявляти недоліки в роботі останньої 
та успішно їх усувати.

Проблемні питання участі громадськості в реалізації конт
рольної функції суспільного та політичного життя країни ви
світлювалися як вітчизняними, так і іноземними науковцями, 
зокрема, А. Константинівською, Д. Сухініним, Е. Афоніним, 
Л. Гонюковою, Р. Войтовичем, В. Борденюком та іншими. У 
 своїх працях вони називали контроль одним з головних інсти
тутів права, який дозволяє відслідковувати незаконні дії осіб, 
що зловживають своїми службовими правами, та вчасно попе
редити чи ліквідувати негативні наслідки. Він також допома
гає виявити неефективні методи роботи органів і посадових 
осіб, підприємств, установ та організацій і знайти шляхи для 
її покращення чи форсування [3]. Насправді жаль, що автори 

згадують у своїх наукових працях про громадський контроль 
лише в контексті інших розглядуваних тем і не надають йому 
великого значення. Хоча й визначили головною проблемою 
цього інституту те, що де-факто в Україні він слабо розвине
ний. Вони також зазначили, що існує небагато норм, які б регу
лювали це питання, хоча за наявності ефективного способу їх 
реалізації вони були б доволі дієвими. Тобто ще одна проблема, 
виділена науковцями (і стосується не лише контролю громад
ськості за муніципальною діяльністю) – відсутність дієвого 
механізму для здійснення визначених законом можливостей.  
Саме тому метою цих тез є виявлення інших недоліків вико
нання контрольної функції громадськістю в міському само
врядуванні та можливих способів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Право на 
участь у справах держави та місцевого самоврядування за
кріплена за громадянами статтею 38 Конституції України [1]. 
Тому громадськість визнається одним із суб’єктів, на які по
кладена роль контролюючого органа. Визначення громад
ського контролю можна сформулювати так: громадський 
контроль – це такий вид контролю, який виконується грома
дянським суспільством, тобто індивідуальними суб’єктами чи 
утвореними ними відповідно до закону об’єднаннями, з метою 
оцінки діяльності органів та посадових осіб публічної влади. 
Прикладами громадського контролю можуть бути громадські 
об’єднання та політичні партії, трудові колективи (профспіл
ки), молодіжні та інші громадські організації, збори громадян 
за місцем проживання, окремі громадяни.Найбільшу робо
ту для здійснення контролю виконують громадські ради, які 
здійснюють дорадчу роботу в органах місцевої влади. Також 
одним із методів впливу на діяльність муніципалітету є гро
мадські слухання. Якщо дослідити 13 статтю Закону України 
«Про місцеве самоврядування» [2], можна помітити одразу дві 
проблеми, які пов’язані з громадським контролем. Перша – ре
комендаційний характер громадських слухань. І не лише слу
хань, а, по суті інших методів. У законі вказано, що пропозиції 



СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА Матеріали круглого столу (м. Острог, 21 травня 2021 року)

124 125

за результатами громадських слухань повинні бути обов’яз
ково розглянуті органами місцевого самоврядування. Але це 
зовсім не означає, що такі органи підтримають ці пропозиції 
чи взагалі звернуть на них належну увагу, тим більше, що ні
якого покарання за неналежний розгляд не передбачено. Той 
же закон говорить про те, що посадові особи місцевого само
врядування сприяють вивченню громадської думки. Знову ж 
таки, лише вивченню, що не може вберегти від її ігнорування. 
Існує лише один випадок обов’язкового виконання громад
ської думки: якщо знайдені факти порушення муніципаль
ними органами органами/їх посадовими особами чинного 
законодавства, адже в такому випадку знайдені факти пере
даються відповідним контролюючим державним структурам. 
Шляхом вирішення згаданої проблеми могло б бути запрова
дження певного інституту відповідальності публічних орга
нів перед громадською думкою, імперативність такої думки 
і шляхи покарання за пряму невідповідність нормам законо
давства діяль ності цих органів, погану якість надання ними 
необхідних послуг. Чому в свідомості людей сформувалось 
поняття, що громадські організації можуть займатися лише 
матеріальною допомогою постраждалим від нещасних випад
ків, благодійністю, культурою і мистецтвом? Вони повинні 
мати реальний вплив на здійснення муніципальної політики, 
в тому числі через контрольну функцію!

Наступна проблема, яка випливає зі ст. 13 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування» – посадові особи місцевого самоврядування 
рідко й неохоче ідуть на контакт із місцевими жителями [2]. 
Громадські слухання, наприклад, визначені обов’язковими 
лише один раз на рік, так само і звітування депутата перед 
виборцями свого округу (ст.16 Закону) [2]. Тобто ці інститути 
дуже нерозвинені. Зі своєї ініціативи мало хто з посадовців ор
ганізовує такі слухання та звітування, очевидно, боючись от
римати негативні відгуки або просто не бажаючи витрачати 
на це час. А це значно ускладнює можливість територіальної 
громади контролювати діяльність місцевого самоврядування. 

Насправді для чиновників варто було б не нехтувати такими 
можливостями та усвідомити, що їхнє безпосереднє спілку
вання з народом мало б позитивне відображення на їхній ре
путації та зблизило б із народом і їхніми інтересами. Хороша 
ідея для них – відвідувати різні заходи, організовані громадя
нами та їхніми інституціями зі спеціальною метою: духовно 
та морально підтримати посадовців, поділитися ними своїми 
інтересами та висловити думку щодо їхніх планів. Наприклад, 
нещодавно українські християнські організації перейняли 
іноземний досвід і почали проводити «молитовні сніданки» та 
«молитовні обіди» саме з цією ціллю.

Торкаючись проблеми відсутності контакту між громад
ськістю та муніципалітетом, варто зазначити, що не лише 
чиновники відстають в цьому плані. Тому інше проблемне 
питання, якого варто торкнутися – громадська неактивність і 
байдужість, до того ж, непоінформованість. Навіть коли заслу
ховується доповідь депутата чи проводяться громадські слу
хання, на них з’являється дуже мало громадян. Більше того, 
вони можуть навіть не знати, що такі слухання проводяться. 
Це здебільшого викликано розчаруванням населення в діяль
ності влади, яка ігнорує їхні інтереси (тут повертаємося до 
проблеми один – рекомендаційність громадських рішень), а 
ще впливом радянського минулого, яке сформувало в свідомо
сті українських громадян позицію «моя хата з краю, я нічого 
не знаю». Через таку байдужість недієвий і інститут відкли
кання міського/селищного/сільського голови у випадку пору
шення ним закону. Варто покращити агітаційну роботу серед 
народу, спрямувати ЗМІ діяти в цьому напрямку, публікувати 
повідомлення про чергове депутатське звітування чи громад
ське слухання. Дехто вважає, що радянську заангажованість 
неможливо викорінити, але тоді потрібно зосередити увагу 
на вихованні майбутнього покоління, поєднуючи корисний 
західний досвід із важливими традиційними устоями нашої 
держави.
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Серед інших методів громадського контролю муніципаль
ної влади виділяють місцевий референдум. Адже за наявності 
таких підстав, як прийняття рішення з порушенням Консти
туції та законів України (при цьому ігноруються зауваження 
компетентних органів), непроведення сесій у встановлений 
законом строк без поважної причини або невирішення пи
тань, що належать до відання ради, та у інших випадках пов
новаження сільської, селищної, міської ради та посадових осіб 
місцевого самоврядування можуть бути припинені достроко
во через місцевий референдум. Завдяки ньому може виріши
тися багато інших питань місцевого значення. Але проблема 
в тому, що в Україні відсутній чинний закон, який регулював 
би місцеві референдуми, а отже, і їх проведення неможливе. 
Хоча Конституція в тій же 38 статті передбачає таке право для 
українських громадян [1]. Тут ми відстаємо від багатьох ви
сокорозвинених держав, зокрема Швейцарії, в якій майже всі 
питання місцевого значення вирішуються саме на референду
мах. І найперше, варто прийняти закон, який би регулював їх 
проведення в Україні і який було б реально застосовувати на 
практиці, не так званий «мертвий закон».

Висновки. Отже, громадський контроль місцевого само
врядування в Україні розвинений слабо, оскільки він носить 
лише рекомендаційний характер та не передбачає покарання 
за ігнорування громадської думки, не вистачає нормативної 
бази для його регулювання та ефективного механізму втілен
ня на практиці, громадська неактивність і небажання посадов
ців іти на контакт тільки посилюють ці проблеми. Цей інсти
тут незаслужено занедбаний, оскільки є важливою сходинкою 
до гуманізації та демократизації суспільства, децентралізації, 
може значно поліпшити роботу місцевого самоврядування. 
Оскільки відсутня також хороша доктринальна база, науковці 
можуть працювати ще над багатьма питаннями громадського 
контролю (серед них і питання активного залучення інститу
цій громадськості до діяльності місцевих рад, контроль за ви

конанням рішень громади та інші). Усе це дасть змогу зробити 
ще один крок уперед у розвитку незалежної України.
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ  
ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ:  

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Постановка проблеми. Формування та вдосконалення 
роботи місцевих органів влади є пріоритетним напрямом 
державної політики у сфері місцевого влади на місцях, забез
печення реалізації місцевих та регіональних програм розвит
ку й прозорої влади на місцях. Сьогодні у високорозвинених 
країнах світу переважає принцип децентралізації влади на 
місцях, тобто надання місцевим громадам права на самостійне 
вирішення проблемних питань, розпорядження фінансовими 
ресурсами, але виключно власними, підтримка місцевої полі
тики у промисловості, освіті, культурі. Варто зазначити, що 
Україна все ж таки зробила вже перший крок до формування 
сильної місцевої влади. Саме цьому посприяли аналіз законо
давства інших країн, де децентралізація місцевого самовряду
вання є широко розвинена, були визначені шляхи та можливо
сті впровадження позитивних рис діяльності муніципальних 
органів влади в національну владу.

Аналізуючи виборчі системи зарубіжних країн, а саме Євро
пи, варто зазначити, що наявні спільні риси місцевих виборів, 
що є позитивним чинником:

1) перехід від систем відносної більшості до пропорційних 
або змішаних із пропорційною складовою; 

2) актуалізація проблеми представництва національних 
меншин та жінок в органах муніципалітету; 

3) переважно персоніфікований характер голосування при 
застосуванні пропорційних виборчих систем та досягнення 
узгодженості дій місцевих рад та їхніх очільників за рахунок 
обрання останніх шляхом непрямих виборів.

У більшості держав Європи на місцевих виборах засто-
совуєть ся пропорційна виборча система з відкритими або на
піввідкритими партійними списками, яка забезпечує повноцін
не представництво виборців у сформованих органах та сприяє 
діалогу між електоратом та представниками, а держави, що 
застосовували систему більшості, поступово переходять до 
систем пропорційного представництва. Варто звернути увагу 
на те, що Виборчий кодекс України запровадив застосування 
 напіввідкритих виборчих списків, що є значним здобутком у 
виборчій практиці – це вже другий позитивний чинник.

Вибори голови муніципалітету у більшості європейських 
держав є непрямими, що забезпечує узгодженість політико- 
правових позицій голів та відповідних рад, сприяє здешев
ленню процесу виборів. Дану практику вважаю доречною для 
імплементації в українське законодавство. 

Також варто:
1) відмовитись від участі в територіальних і дільничних ви

борчих комісіях представників парламентських партій;
2) зменшити або скасувати бар’єр для просування кандида

тів у списках; 
3) включити до Виборчого кодексу України положення про 

регулювання статусу Центральної виборчої комісії та Держав
ного реєстру виборців, а також про референдуми (з можливою 
зміни назви кодексу), передусім місцеві;

4) закріпити формування територіальних виборчих окру
гів, що входять до складу багатомандатного, відповідно до 
кількості виборців.

До прикладу слід взяти місцеві вибори Швеції. особливе 
місце посідає законодавство про вибори. Розглядаючи вибори 
до місцевих органів влади у Швеці, варто виділити такі основ
ні моменти, які відрізняють іх від місцевих виборів в інших 
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зарубіжних країнах і безпосередньо Україні. По-перше, вибори 
залежать від кількості жителів, які проживають у певній адмі-
ністративно-територіальній одиниці, що є характерним для 
більшості європейських країн.

По-друге, іншою важливою особливістю виборів до місце
вого самоврядування у Швеції є те, що муніципальні та облас-
ні ради обираються на пропорційній основі за відкритими 
партійними списками шляхом прямого таємного голосування 
один раз на чотири роки. На сьогодні в новоприйнятому За
коні України «Про місцеві вибори» передбачається, що місцеві 
вибори будуть проходити за такими виборчими системами: 

1) депутатів сільських, селищних рад – зберігається чинна 
на сьогодні мажоритарна система відносної більшості в одно
мандатному виборчому окрузі; 2) депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, 
районних у містах рад за пропорційною виборчою системою 
в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списка
ми місцевих організацій політичних партій із закріпленням 
кандидатів за територіальними виборчими округами, на які 
ділиться багатомандатний виборчий округ, що збігається із 
територією, відповідно, Автономної Республіки Крим, облас
ті, району, району в місті, територією міста згідно з наявним 
адмі ністративно-територіальним устроєм або територією, 
утвореної відповідно до законодавства;

3) міських голів (міст, кількість виборців у яких дорівнює 
або є більшою ніж 90 тисяч) за мажоритарною системою абсо-
лютної більшості в єдиному одномандатному виборчому  окрузі. 

4) сільських, селищних, міських (міст, кількість виборців у 
яких є меншою ніж 90 тисяч) голів, сільських старост за мажо
ритарною системою відносної більшості в єдиному одно- ман
датному виборчому окрузі. 

Наступною особливістю виборчого процесу до місцевих 
орга нів влади в Швеції є те, що голосування на них здійс
нюсться за відкритими списками. Досліджуючи прийнятий 
Закон України «Про місцеві вибори», варто зазначити, що в 

ньому передбачено, що депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у 
міс тах рад обиратимуться за пропорційною виборчою систе
мою з відкритими списками. Щодо Швеції, то вони вважають, 
що списки мають бути відкритими.

Отже, Швеція є досить високорозвиненою країною, яка 
характеризусться демократичністю здійснення виборів до 
місцевих органів влади. Цій державі характерне врахування 
думки не тільки власних громадян, ай тих, котрі на законних 
підставах проживають на її території. Це є досить високим 
показни- ком поваги до людини, реальне дотримання ї прав 
і свобод. Демократичність держави виявлясться й у відкри
тості списків при обранні кандидатів на посади до місцевих 
орга нів влади, обрання голови ради тощо. Усі ці досить прості, 
але водночас позитивні моменти у виборчій системі можуть 
докорінно змінити системумісцевих виборів в України, яка на 
сьогодні потребує негайногореформування. Запровадження 
голосування за відкритими списками, допуск до голосування 
осіб, які не є громадянами України, але які в силу певних обста
вин на законних умовах фактично проживають на території 
певної територіальної громади, обрання голови районної чи 
обласної ради із числа парті, що отримала більшість на вибо
рах, значно зміцнять демократичну спрямованість держави на 
утвердження прав і свобод людини та громадянина, посилять 
довіру населення до органів місцевої влади, зміцнять Визна
чений народом курс до становлення європейської держави.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК ЄДИНОГО ОРГАНУ 

ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ

Дослідження проблем функціонування Парламенту дозво
ляє виокремити чинники, які знижують ефективність здійс
нення Верховною Радою своїх законодавчих та контрольних 
повноважень, послаблюють зв’язок депутатів з партіями та 
призводять до «ізоляціїї» парламенту від потреб та інтересів 
громадян.

Прикро про це говорити, але все ж таки в нашій країна 
наяв ні проблеми в роботі та структурі Верховної Ради Украї
ни – єдиного органу законодавчої влади в Україні.

 Варто зазначити, що кількість комітетів Верховної Ради 
України – 23-є необдуманим, оскільки повноваження дея
ких комітетів є тотожними. Відповідне рішення на засіданні 
29 серпня підтримали 318 народних депутатів. Наприклад, у 
складі комітетів діє лише чотири так званих «правових» комі
тети, а саме : 

1) з питань правової політики;
2) з питань державного будівництва та місцевого самовря

дування; 
3) з питань боротьби з організованою злочинністю і коруп

цією; 
4) з питань прав людини, національних меншин і міжнаціо

нальних відносин. 

Коректніше було б сформувати систему комітетів, раціо
нально розмежувавши їх компетенцію. На рахунок «правових» 
комітетів, вважаю, доцільніше було б об’єднати їх в єдиний 
юридичний чи правовий комітет з відповідними підкомітета
ми для того, щоб не лише виробляти, а й активно, цілеспря
мовано та узгоджено здійснювати через законодавчий процес 
єдину в державі правову і законодавчу політику.

Відповідно до результатів аналізу статистичних даних 
було встановлено, що сфери суспільного життя-сім’я,молодь, 
соціальне забезпечення потребують більшої уваги органів 
державної влади. При цьому комітети Верховної Ради Украї
ни формуються таким чином, щоб збалансовано представляти 
інтереси різних політичних сил, але не встановлено критеріїв 
рівномірного їх розподілу за сферами суспільного життя [4].

Існує глобальна проблема, що пов’язана з удосконаленням 
повноважень Верховної Ради України. До прикладу, для підви
щення відповідальності членів Кабінету Міністрів України за 
результати їх діяльності не лише перед Президентом, а і пе
ред Верховною Радою України можна внести зміни до ст. 87 
Консти туції України, що дало б змогу Верховній Раді України 
розглянути питання про відповідальність чи недовіру не лише 
Кабінету Міністрів в цілому, а й щодо окремих його членів, що 
спричиняє припинення їх повноважень [4].

Вважаю, що не потрібно нехтувати проблемою правопо
рядку та депутатської дисципліни у Верховній Раді України, а 
потрібно її вирішувати негайно, оскільки від цього залежить 
наше майбутнє та функціонування самого органу.

Одним із основних недоліків є фізичне блокування пленар
ної роботи Верховної Ради, дане порушення відбувається час-
то на засіданнях. Оскільки немає взаєморозуміння, злагодже
ності та поваги між депутатами, відповідно кожен дозволяє 
чогось більш зазначеного у посадовій інструкції. 

Також глобальною проблемою є кнопкодавство – як на 
мене це вже взагалі абсурд. Наскільки вже потрібно бути на
хабним, щоб користуватися відсутністю колег через ті чи інші 



СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА Матеріали круглого столу (м. Острог, 21 травня 2021 року)

134 135

причини та головувати їхніми картками, також глобальною 
проблемою є пошкодження обладнання. На одній сесії пошко
джується обладнання, а через три сесії ті ж самі депутати вно
сять питання про виділення коштів на ремонт чи оновлення 
обладнання, яке ж самі пошкодили.

І на останок, варто звернути увагу на прийняття закону. 
Насамперед це має бути результатом переговорів та чітке 
рішен ня коаліціїї та опозиції. В процесі обговорення та диску
сій завжди здається особа чи група осіб,які вказуватимуть на 
помилки чи недоопрацювання законопроекту, що були запро
поновані, але й є позитивний момент, що і знайдеться лідер, 
який удосконалить текст і не буде «кричати», що це тільки 
його заслуга.

Отже, існує чимало корисного, що можна впровадити у 
практику діяльності парламенту України – Верховної Ради 
для її ефективної діяльності та для вирішення проблем, які 
існують сьогодні. Допоможе у цьому зарубіжний досвід розви
нених країн, які вже перевірили дієвість таких механізмів по
долання проблем на власних законодавчих органах. Тому ще 
раз переконалась, що все ж таки потрібно активно працювати 
із міжнародними організаціями, щоб запозичувати ті чи інші 
практичні аспекти для кращого функціонування Верховної 
Ради України.
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ПОДАТКОВІ СПОРИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ОСОБИ 
НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ІЗ ПДФО

Актуальність теми. Соціологічні дослідження свідчать про 
те, що лише невелика частина платників податків використо
вують своє право на податкову знижку. 

Насправді ж, процедура реалізації права на податкову 
знижку, передбачена нормами Податкового кодексу України 
є нескладною за своєю суттю. Однак існують непоодинокі ви
падки, коли податкові органи не визнають належними підста
ви для включення у податкову знижку витрат, зазначених у 
декларації з податку на доходи фізичних осіб. Фактично, це 
призводить до порушення права платника на податкову зниж
ку. Як наслідок, платники змушені або змиритися з такими рі
шеннями податківців, або відстоювати своє право у суді.

Об’єктом дослідження є реалізація права особи на подат
кову знижку.

Предметом дослідження є податкові спори, що виникають 
у сфері реалізації права особи на податкову знижку із ПДФО.

Метою роботи є дослідження сфери реалізації громадяна
ми України свого права на податкову знижку із ПДФО.

Для початку варто зазначити дефініцію поняття «податко
ва знижка», згідно Податкового кодексу України, податкова 
знижка – сума витрат платника податку-резидента на оплату 
товарів, послуг резидента протягом звітного року, на яку доз
воляється зменшення загального річного оподатковуваного 
доходу у вигляді заробітної плати.
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Статею 166 ПК України надано виключний перелік умов, у 
разі дотримання яких у платника податку виникає право на 
податкову знижку.

Перша умова – отримання доходу платником доходу у ви
гляді заробітної плати. При цьому загальна сума податкової 
знижки не може перевищувати суми річної заробітної плати 
у поточному році.

Друга умова – дотримання вимог законодавства щодо по
рядку подачі та заповнення декларацій. Зокрема, деклара
ція подається до 31 грудня (а у разі наявності податкового 
обов’язку з декларування інших доходів – до 1 травня), на
ступного за звітним року. Крім того, необхідно особливо уваж
но поставитися до заповнення рядків 16, 17 декларації, адже 
відомі випадки, коли платник просто не вносив відомості про 
такі витрати.

Третя умова – витрати мають бути фактично здійснені та 
підтверджені документально (наприклад, платіжними та роз
рахунковими документами, квитанціями, фіскальними або 
товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо). 
Такі документи обов’язково мають містити інформацію про 
вартість товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконан
ня, надання).

Четверта умова – податкова знижка може бути надана ви
ключно податковому резиденту України, який має реєстрацій
ний номер облікової картки платника податку.

П’ята умова – скористатися правом на нарахування подат
кової знижки можна лише за наслідками звітного податкового 
року. Таке право не продовжується та не переноситься на ін
ший період, якщо платник не скористався своїм правом у на
даний законом строк.

Згідно ПК України, для податкової знижки можна врахува
ти витрати, що перераховані в ст. 166 ПКУ, які особа понесла 
самостійно та члени її сім’ї першого ступеня споріднення (це 
діти (у т. ч. всиновлені), другий з подружжя, батьки).

До переліку таких витрат відносяться:

Будівництво (придбання) доступного житла за держпро
грамами, погашення пільгового іпотечного кредиту та відсо
тків за ним. Наприклад, якщо особа – учасник держпрограми 
пільгового молодіжного кредитування.

Оренда житла. Таку податкову знижку отримати можуть 
внутрішньо переміщені особи, які орендують житло за офі
ційним договором оренди на підконтрольній території. Але 
треба відповідати критеріям: у членів сім’ї немає у власності 
житлової нерухомості на підконтрольній території й витрати 
на проживання не оплачує держава. Можна розраховувати на 
знижку не більше 30 мінзарплат, береться розмір, установле
ний на 1 січня минулого року.

Допомога неприбутковим організаціям (грошова/майно
ва). Якщо особа робила офіційні внески чи пожертвування – це 
надає право на знижку в межах 4% суми загального оподатко
вуваного доходу за звітний рік.

Навчання. В цей перелік включаються офіційно сплаче
ні кошти за навчання. Витрати на військову кафедру та інші 
 додаткові послуги (курси) навчального закладу не врахо-
вуються.

Платне лікування. Купівля ліків, вартість медпослуг і при
строїв для реабілітації в разі інвалідності, якщо ці суми не по
криваються виплатами з фондів соціального медстрахуван
ня, власне лікування та лікування членів сім’ї. Не надається 
грошова компенсація за косметичне лікування, протезуван
ня зубів дорогими матеріалами, аборти (але є винятки), змі
ну статі, лікування венеричних захворювань, залежностей. 
Надаєть ся право на знижку, якщо була оплата лікування від 
безпліддя, усиновлення, але в межах третини річного заробіт
ку (пп. 166.3.6 ПКУ).

Також можна розраховувати на податкову знижку за стра
хові платежі, пенсійні внески та внески (свої або членів сім’ї), 
а також за переобладнання власного авто під використання 
біопалива.
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Важливу роль відіграють підтверджуючі документи, такі 
як квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові 
 ордери.

Важливо, щоб документи ідентифікували особу як покупця 
і продавця. Якщо це договори і в них зазначена вартість то
варів, робіт і послуг і строки оплати, знадобляться їхні копії 
(пп. 166.2.1 ПКУ). З 23 травня 2020 року почала діяти норма, 
за якою підтвердні розрахункові документи можуть бути і в 
електронному вигляді, але, оскільки у формі декларації не
має полів для зазначення реквізитів електронних документів, 
краще додати паперові копії (пп. 166.2.2 ПКУ).

Величина знижки залежить від понесених витрат, але це не 
може бути яка завгодно сума. Максимальний розмір дорівнює 
річному заробітку за звітний рік, зменшеному на суму страхо
вих внесків у Накопичувальний фонд, якщо роботодавець ві
драховує внески до недержавного фонду, і ПСП – якщо скори
сталися нею (пп. 166.4.2 ПКУ). Ставка ПДФО стандартна – 18% 
від фактично понесених витрат за минулий рік, але не більше 
податку, який сплатили за період. Отримати податкову зниж
ку за поточний рік можна в наступному. 

Варто також зазначити обмеження в отриманні податкової 
знижки. Відповідно до ст. 37 Податкового кодексу податковий 
обов’язок виникає у платника податку з моменту настання 
обставин, з якими Кодекс та закони з питань митної справи 
пов’язують сплату ним податку.

База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший ха
рактерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосову
ється податкова ставка і який використовується для визна
чення розміру податкового зобов’язання. База оподаткування 
і порядок її визначення встановлюються Податковим кодек
сом для кожного податку окремо (ст. 23 Кодексу).

Згідно зі ст. 164 Податкового кодексу база оподаткування 
податком визначається як загальний оподатковуваний дохід, 
з урахуванням особливостей, передбачених розділом IV цього 
Кодексу. При цьому загальний оподатковуваний дохід склада

ється з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх на
рахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються 
у складі загального річного оподатковуваного доходу, та до
ходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначени
ми Кодексом (пп. 164.1.1 п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу).

Отже, при розрахунку податкових зобов’язань з ПДФО 
платник податків використовує базу оподаткування і поря
док її визначення, що діяв на момент нарахування (виплати, 
надання) доходів такому платнику. Так само при застосуванні 
права на податкову знижку платник податків застосовує меха
нізми та правила, які діяли протягом звітного (податкового) 
року.

При розрахунку податкових зобов’язань з ПДФО платник 
податків використовує базу оподаткування і порядок її визна
чення, що діяв на момент нарахування (виплати, надання) до
ходів такому платнику.

Щодо обмежень платників податків у даному аспекті.
Підсумовуючи вищевикладене, варто узагальнити, що по

даткова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами госпо
дарювання, – документально підтверджена сума (вартість) 
витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням 
товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних 
осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення 
його загального річного оподатковуваного доходу, одержа
ного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної 
плати, у випадках, визначених цим Кодексом. 

Сутність застосування податкової знижки полягає у пе
регляді бази оподаткування, з якої утримується податок. Базу, 
що оподатковується, зменшують на суму витрат, дозволених 
для включення до податкової знижки. В результаті фізичній 
особі повертають різницю між податком, який фактично утри
маний із його зарплати протягом року, і розрахованою сумою 
податку, отриманою після вирахування витрат.

Після проведеного аналізу судової практики, слід відзначи
ти, що платнику важливо зберігати всі документи, що підтвер
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джують право на податкову знижку, адже без документально
го підтвердження складно обґрунтувати свою позицію. Під час 
судового розгляду спору варто ініціювати витребування су
дом доказів від підприємств та установ, на рахунок яких здійс
нено витрати, що підтверджують право на податкову знижку.

Закономірно, що перед тим, як прийняти рішення про звер
нення до суду за захистом свого права, доречно одразу з’ясува
ти такі питання: чи має платник податку право на включення 
витрат до податкової знижки;чи входять ці витрати до перелі
ку витрат, які можна включити до податкової знижки; чи від
ніс платник податку до податкової знижки саме ті витрати, які 
здійснив у звітному періоді.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄСПЛ  
У ПОДАТКОВИХ СПОРАХ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Доцільність вивчення зазначеної 
теми полягає у тому, що обраний Україною курс на євроін
теграцію потребує впровадження європейських стандартів у 
взаємовідносини податкових органів і платників податків з 
метою підвищення ефективності роботи органів ДПС Украї
ни та формування належного рівня захисту прав та інтересів 
фізичних та юридичних осіб. У цьому контексті важлива роль 
повинна відводитись практиці Європейського суду з прав лю
дини в процесі реформування національної податкової сис
теми як інституції, діяльність якої безпосередньо впливає на 
процеси нормотворчості, правозастосування та тлумачення 
норм права в державах-членах ЄС.

Метою моєї доповіді є аналіз застосування практики ЄСПЛ 
в податкових спорах України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проаналізу
вавши та дослідивши діяльність ЄСПЛ щодо податкових спо
рів ми з’ясували, що податкова практика ЄСПЛ відносно бідна 
рішеннями з податкових спорів, адже ЄКЗПЛ, на норми якої 
посилаються особи, що звертаються до ЄСПЛ, не є документом 
спрямованим на захист економічних прав. Це, швидше, пере
лік гуманітарних прав з економічною спрямованістю.

У зв’язку з цим доцільно виокремити по ложення ЄКЗПЛ, на 
які найчастіше посила ються платники податків при зверненні 
до ЄСПЛ. Ними є ст.6 про право на справедли вий судовий роз



СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА Матеріали круглого столу (м. Острог, 21 травня 2021 року)

142 143

гляд, ст.13 про право на ефе ктивний засіб правового захисту, 
ст. 14 щодо заборони на дискримінацію та ст. 1 Протоко лу № І 
до ЄКЗПЛ про право на власність. Також є одиничні випадки 
звернення до ЄСПЛ за ст. 8 ЄКЗПЛ про право на повагу при
ватного сімейного життя та ст. 2 Протоколу № 4 до ЄКЗПЛ про 
право на свободу перемі щення [1].

Щодо вітчизняного законодавства, то стаття 17 Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практики Єв
ропейського суду з прав людини» вказує, що суди застосову
ють як джерело права при розгляді справ положення Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів 
до неї, а також практику Європейського суду з прав людини 
та Європейської комісії з прав людини. Крім того, відповідно 
до приписів частини другої статті 6 Кодексу адміністративно
го судочинства України суд застосовує принцип верховенства 
права з урахуванням судової практики Європейського суду з 
прав людини [2].

З урахуванням вказаного слід виокремити рішення ЄСПЛ, 
які найчастіше використовуються в судовій практиці України, 
зокрема в податкових спорах, та умовно поділити їх на групи:

• справи «Серков проти України» (заява № 39766/05), 
 «Щокін проти України» (заяви № 23759/03 та № 37943/06), 
в яких ЄСПЛ дійшов висновку про презумпцію правомірності 
дій платника податків за наявності суперечливих норматив
них актів;

• справи «Булвес» АД проти Болгарії» (2009 рік, заява 
№ 3991/03), «Бізнес Супорт Центр» проти Болгарії» (2010 рік, 
заява № 6689/03), «Компанія «Вестберґа таксі Актіеболаґ» та 
Вуліч проти Швеції» (заява № 36985/97), «Полторацький про
ти України» від 29.04.2003 (заява № 38812/97), в яких ЄСПЛ 
дійшов висновку про правило «індивідуальної юридичної від
повідальності», тобто платник податків не повинен нести від
повідальності за порушення, допущені його контрагентами;

• справа «Інтерсплав» проти України» (2007 рік, заява 
№ 803/02) «Чахал проти Об’єднаного Королівства» (22414/93), 

«Афанасьєв проти України» (заява № 38722/02) щодо несвоє
часного бюджетного відшкодування податковими органами 
України та надання відповідного ефективного судового захис-
ту [3].

Зважаючи на вищесказане, потрібно зазначити, що практи
ка ЄСПЛ з податкових спорів допомагає вирішити певні про
блеми та прогалини у національному законодавстві.

Для прикладу, варто сказати, що Верховний Суд вдало 
справляється з суперечливістю та бланкетністю правових 
норм у діючому законодавстві, перекриваючи існуючі недолі
ки судовою практикою ЄСПЛ. 

Між тим, за допомогою практики ЄСПЛ, наприклад, вирі
шена проблема надмірного формалізму, вираженого в повер
ненні апеляційної скарги без розгляду у зв’язку з поданням 
її безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а не через суд 
першої інстанції [4].

Отож, багатогранність правових норм, складність подат
кового законодавства та багаторазове внесення змін законо
давцем дає змогу контролюючому органу приймати рішення, 
спираючись на бланкетну (відсилочну) норму, однак інша, рів
нозначна норма закону або вимоги прикінцевих чи перехідних 
положень податкового законодавства, передбачають зовсім 
іншу модель поведінки платника податків, а звідси й дій кон
тролюючого органу, а отже, практика ЄСПЛ при суперечливос-
ті правових норм національного законодавства відіграє вирі
шальну роль у податкових спорах.

У той же час суперечливість уже у правозастосуванні ви
кликають інші рішення ЄСПЛ, зокрема в справах «Булвес» АД 
проти Болгарії» (2009 рік, заява № 3991/03), «Бізнес Супорт 
Центр» проти Болгарії» (2010 рік, заява № 6689/03), «Компа
нія «Вестберґа таксі Актіеболаґ» та Вуліч проти Швеції» (заява 
№ 36985/97) [5]. Так, у вказаних справах, як і в ст. 61 Консти
туції України, закріплено правило індивідуальної юридичної 
відповідальності. Здавалося, вказане правило закріплено в 
нормах прямої дії, однак у непоодиноких випадках Верховний 
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Суд враховує лише певний контекст та посилається на один із 
пунктів рішення ЄСПЛ, упускаючи з виду інший, а отже, фак
тично не бачить правову картину в цілому.

Наприклад, у рішеннях від 2 грудня 2019 року у справі 
№ 804/729/17, від 28 жовтня 2019 року у справі № 280/5058/18 
суд посилається на п. 65 рішення Європейського суду з прав 
людини (справа «Булвес АД» проти Болгарії»), де зазначено, 
що «…з метою попередження зловживань може бути розум
ним передбачати в національному законодавстві вимоги 
особливої обачливості для платників ПДВ і на переконання 
колегії суддів, у разі нехтування платником податків своїм 
обов’язком щодо ретельної перевірки наданих йому від про
давця первинних документів, останній не може претендувати 
на формування податкового кредиту за таких обставин». У той 
же час суд не враховує п. 71 цього ж рішення (справа «Булвес 
АД проти Болгарії»), де ЄСПЛ зазначив, що «компанія-заявник 
не повинна нести відповідальності за наслідки невиконання 
постачальником його обов’язків» [6]. 

Таким чином, Європейський суд з прав людини чітко визна
чив правило індивідуальної відповідальності платника подат
ків. Тобто добросовісний платник податків не має зазнавати 
негативних наслідків через порушення законодавства його 
контрагентом.

Відтак, проблемним питанням, є те, що суд застосовує «бук-
ву закону», а не «дух закону», тобто цитує певні витяги з тек
стів цих процесуальних документів без урахування цілковито
го змісту рішення ЄСПЛ.

Таким чином, проблемним питанням у застосуванні прак
тики Європейського суду з прав людини у податкових спорах 
є відсутність узагальнення та роз’яснення рішень у правоза
стосовній судовій практиці, а отже, єдиним правовим механіз
мом для остаточної правової визначеності та вирішення даної 
проблеми є структурованість, конкретизація та роз’яснення 
моделі поведінки в тих чи інших правовідносинах на рівні ка
саційного перегляду судових рішень.
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КУПО  
В МІЖНАРОДНОМУ ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ

Постановка проблеми. Податки є важливим елементом 
задля економічного добробуту держави. Система оподатку
вання в кожній державі є різною й доволі складною. Кожна 
держава є частиною міжнародних правовідносин, де кожно
го дня здійснюється безліч міжнародних транзакцій, випла-
чуються роялті, дивіденди, фрахти.

Метою доповіді є дослідження уникнення подвійного опо
даткування задля ефективного врегулювання зовнішньоеко
номічної діяльності між державами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Подвійне 
оподаткування – це дворазове чи багаторазове оподаткування 
податком чи податками одного і того ж об’єкта оподаткуван
ня. Більш ширше є визначення, яке зазначає, що це є оподатку
вання одного об’єкта податку, який здійснюється платником 
податків одним і тим же, тобто аналогічним податком за один 
і той же проміжок часу або оподаткування у різних осіб однієї 
й тієї ж податкової бази зіставними податками.

До прикладу платник податків (може бути як фізична, так 
і юридична особа) здійснює господарську діяльність на тери-
торії держави, де вона не є резидентом. У такому випадку 
платник податків повинен сплатити податок в державі, де 
він здійснює господарську діяльність і сплатити податок в 
державі, де він є резидентом. Очевидно, що здійснення госпо
дарської діяльності просто було б не вигідним для платника 

податків, де з’являються колізії, а також формуються певні 
дефекти між податковими системами держав, а отже, подвій
не оподаткування несло б в собі негативний характер і мало б 
місце економічно невигідного сплачення податків. 

Науковці пояснюють виникнення подвійного оподаткуван
ня через те, що держава виступає в двох випадках. Перший – 
це плата державі, як державі місцеперебування платника та
кого податку, а другий – це коли держава виступає джерелом 
доходу, яке отримує платник податку. Підтвердженням да
ного явища є колізійні прив’язки МПрПприв’язки lexpatriae 
(для фізичної особи) та lexsocietatis (для юридичної особи), 
які вказують на те, що в якій би державі особа не провадила 
свою діяльність, її правовий статус буде залежати також і від 
її «національності», наприклад резидентом якої держави є фі
зична особа чи де саме була зареєстрована юридична особа.
Підтвердженням цих висновків є навчальний посібник з МПрП 
І. І. Килим ника та пана Бровдія, які вказують на те, що саме 
через наявність різноманітного підходу до розуміння особи
стого закону юридичної особи (lexsocietatis) виникають про
блеми «подвійної національності» юридичної особи, і що саме 
важливе – подвійного оподаткування чи відсутності податко
вого доміцілія.

Вирішенням подвійного оподаткування є міжнародні по
даткові договори, вони не створюють нових податкових зако
нів, вони лише знаходять компроміс між двома національни
ми податковими системами задля ефективного врегулювання 
податкових правовідносин.

Основоположним принципом міжнародних податкових 
договорів є принцип взаємності, де обидві держави-учасниці 
беруть на себе аналогічні права й аналогічні зобов’язання, які 
передбачені в угоді.

Науковці визначають три етапи уникнення подвійного 
оподаткування. Такими методами є:

1. Під час першого етапу усувається подвійне оподатку
вання між питаннями резиденства й джерела доходу. Під час 
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цього етапу сторони вносять статті в міжнародні угоди, в яких 
визначаються всі питання з приводу усунення такого оподат
кування, а також встановлюється виключне право однієї з 
сторін на оподаткування кожного виду доходу, що оподатко
вується. 

2. На другому етапі усувається подвійне оподаткування, що 
пов’язане з колізією між принципами резиденства й джерела 
доходу. Головною метою є приведення національних норм 
обох держав у взаєморозуміння один між одними. Або сторони 
створюють новий режим уникнення оподаткування, у цьому 
державам допомагають система методів уникнення подвійно
го оподаткування.

3. На третьому етапі усувається подвійне оподаткування, 
що пов’язане з відмінностями між державами у визначенні 
понять доходу, які оподатковуються на території договір
них держав. Наприклад права про підприємницькі прибутки, 
 роялті визначені внутрішніми законодавствами держав, а 
отже, існують різні позиції. 

Метод податкового кредиту – платники податків держав із 
вищими податковими ставками, які отримують доходи з дер
жави, де податкові ставки є відповідно нижчими повинні спла
тити різницю у казну своєї держави. 

Якщо доходи платника податку оцінюються в іноземній 
державі за вищою ставкою, ніж, наприклад, в Україні, то по
датковий кредит не сплачується на користь України.

Метод податкових звільнень (метод податкових виклю
чень) – платник податків має право виключити із податкової 
бази в країні резиденства певні види доходів, які було отри
мано за межами податкової юрисдикції. У такому випадку усі 
права на оподаткування (певних видів доходів) наділяються 
державі джерела доходу. 

Хочемо звернути увагу на те, що: 
1) Держава резиденства добровільно здійснює самообме

ження щодо податкових надходжень у свою юрисдикцію. 

2) У випадку застосування методу податкових звільнень 
держава дає можливість суб’єкту оподаткування вибір, де 
держава-джерело отримання надходжень має низький рівень 
оподаткування, а отже й перевагу в виборі. 

Метод повногозвільнення – цеозначає, що держава рези
денства не оподатковуєдохід, якийможе бути оподатковано в 
іншій державі. 

Метод прогрессивного звільнення – метод, який не опо
датковується державою, але може оподатковуватися в іншій 
договірній державі. Дохід не оподатковується в іншій державі, 
але цей дохід враховується при визначенніподатку, який на
кладається на іншу частину доходу.

Метод повного заліку – метод, завдяки якому держава- 
резиденства обраховує доходи платника податку з урахування 
доходів, що було отримано в іншій державі. Держава дозволяє 
платнику податків вирахувати податки, які вже було попере
деньо обраховано й сплачено в іншій державі. 

Таким чином, уникнення подвійного оподаткування мож
ливе не лише завдяки Конвенціям, а й завдяки методам, які 
було описано вище. 

Аналізуючи українську судову практику варто відзначити, 
що державні органи доволі часто неправильно нараховують 
базу оподаткування. Приватні особи оскаржують податкові 
повідомлення рішення у зв’язку з тим, що визначена сума по
даткових зобов’язань з податку з доходів нерезидентів та від
повідних штрафних санкцій відповідачем для позивача є не
обґрунтованою, а рішення відповідача незаконним та таким, 
що має бути скасоване. Справа 826/3562/17, колегія суддів 
апеляційної інстанції прийшла до висновку, що рішення суду 
першої інстанції є законним і обґрунтованим, ухваленим з до
триманням норм матеріального та процесуального права, а 
тому підстав для його скасування не має, а отже, позивач, тоб
то приватна особа є правою в відповідному спорі. 

Справа К-25621/10. У касаційній скарзі ТОВ «Вінербергер» 
просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції, посила
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ючись на неправильне застосування норм підпункту «h» пунк
ту 1 ст. 3, пункту 7 ст. 7, пункту 1 ст. 8 Конвенції між Урядом 
України та Урядом Республіки Австрія про уникнення подвій
ного оподаткування.Відповідач просив залишити її без задо
волення як безпідставну.

Касаційний суд доходить висновку, що судом апеляційної 
інстанції зроблено помилковий висновок про поширення дії 
норми на порядок оподаткування прибутку від міжнародних 
перевезень автомобільним транспортом.

Тому, враховуючи факт укладення договорів між сторонами 
без участі представництв нерезидентів, суд першої інстанції 
правильно застосував норму пункту 1 ст.7 Конвенції та дійшов 
юридично обґрунтованого висновку про те, що доходи ком
паній «LKW WALTER INTERNATIONAL Transport organisation 
AG»(Республіка Австрія) і «Haulp Spedition Gmbh»(Республіка 
Австрія) із джерелом їх походження з України мають оподат
ковуватись у Республіці Австрія, а позивач не повинен був 
стягувати податок на прибуток з сум фрахту, сплачених на ко
ристь цих компаній.

Таким чином органи виконавчої влади та судові органи 
доволі часто не можуть правильно визначити базу оподатку
вання у зв’язку з таким явищем як уникнення подвійного опо
даткування. Ми визначили методи врегулювання подвійного 
оподаткування, проаналізували судову практику й доходимо 
до висновку, що питання уникнення подвійного оподаткуван
ня є важливим питанням задля ефективної взаємодії зовніш
ньоекономічної діяльності між державами. 
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СУДОВІ СПОРИ СТОСОВНО ОПОДАТКУВАННЯ 
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Постановка проблеми. Система оподаткування відіграє 
ключову роль в забезпеченні економічного розвитку будь-
якої країни. Вона позначається на підтриманні громадського 
правопорядку країни, забезпеченні сприятливих умов розвит
ку духовно-культурного життя населення, оборони країни, 
вирішенні різноманітних соціальних проблем тощо.У зв’язку 
з обраним курсом України щодо інтеграції до Європейського 
союзу (ЄС) та створення соціально орієнтованої ринкової еко
номіки гостро постає питання пошуку шляхів удосконалення 
власної системи оподаткування доходів фізичних осіб із ура
хуванням світових здобутків у цій сфері.

Метою моєї доповіді є дослідження оподаткування окре
мих категорій доходів фізичних осіб та спорів щодо них.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дохід від про
дажу об’єкта нерухомості. Дохід, отриманий платником по
датку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом 
звітного податкового року житлового будинку, квартири або 
їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи 
земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також 
господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на та
кій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не пере
вищує норми безоплатної передачі, визначеної ст.121 Земель
ного кодексу України залежно від її призначення, та за умови 

перебування такого майна у власності платника податку по
над три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платни
ка податку понад три роки не розповсюджується на майно, от
римане таким платником у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що 
розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дач
ним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподат
кування окремо не визначається (п.172.1 ст.172 Податкового 
кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами 
та доповненнями.

Згідно з п.172.2 ст.172 ПКУ дохід, отриманий платником по
датку від продажу протягом звітного податкового року більш 
як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 
ПКУ, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в 
п. 172.1 ст. 172, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначе
ною п. 167.2 ст. 167 ПКУ (5 відсотків).

У такому самому порядку оподатковується дохід від прода
жу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва.

Проаналізувавши судову практику, а саме: справу 
№ 810/3116/18.

Суть спору: ОСОБА _4 звернувся до Київського окружного 
адміністративного суду з позовом до Вишгородської об’єд
наної державної податкової інспекції Головного управління 
ДФС у Київській області, у якому просив суд визнати проти
правними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 
04.10.2016 №0058103113, №0059103113, №0060103113 та 
№ 0061103113.

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 
контролюючий орган дійшов безпідставних та протиправних 
висновків про необхідність оподаткування доходу, отримано
го від продажу власного нерухомого майна, податком на дохо
ди фізичних осіб та ПДВ на загальних підставах.

Позивач стверджує, що дохід, отриманий фізичною особою 
від продажу житлового будинку, квартири оподатковується у 
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порядку, передбаченому пунктами 172.1-172.2 статті 172 По
даткового кодексу України, за ставкою 5 відсотків.

Позивач також зазначає, що квартири, які ним реалізову
вались третім особам, були побудовані у рамках договору про 
спільну діяльність з ТОВ «БГМ ЛТД». При цьому умовами за
значеного договору обов’язок ведення бухгалтерського і по
даткового обліку спільної діяльності було покладено на ТОВ 
«БГМ ЛТД». Таким чином позивач вважає, що будь-які подат
кові зобов’язання, що виникли у зв’язку з відчуженням об’єк
тів нерухомого майна, що були створені у рамках спільної 
діяль ності, є зобов’язаннями ТОВ «БГМ ЛТД».

Крім того позивач звертає увагу, що спірні податкові пові
домлення-рішення були прийняті за наслідками незаконної 
перевірки, оскільки контролюючий орган приступив до її про
ведення без повідомлення про початок перевірки, чим позба
вив позивача права бути присутнім при перевірці, надавати 
документи і пояснення, що стосуються предмету перевірки.

Суд категорично не погоджується з такими твердженями. 
Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 
10.01.2019 р. у задоволенні позову відмовлено.

Приймаючи рішення про відмову в задоволенні позовних 
вимог, суд першої інстанції виходив із того, що ОСОБА_4 в пе
ревіряємий період здійснював діяльність, пов’язану із будів
ництвом житлових будинків за рахунок власних та залучених 
в інших осіб, у тому числі багатоквартирних та продажу остан
ніх іншим особам, що слід розцінювати як здійснення ним під
приємницької діяльності. Зважаючи на те, що укладений між 
позивачем та ТОВ «БГМ ЛТД» договір про спільну діяльність 
не був зареєстрований в податковому органі в установленому 
законом порядку, а сума отриманого позивачем прибутку пе
ревищувала 300 000 грн., відповідно на останнього лягає тя
гар щодо сплати податку на додану вартість, виходячи із суми 
отриманого ним прибутку.

Крім того, суд першої інстанції зазначив, що процедурні по
рушення не можуть в даному випадку сприйматися як безза

перечне свідчення протиправності оскаржуваних податкових 
повідомлень-рішень.

1. Оподаткування майна, отриманого у спадщину
Порядок оподаткування доходу, отриманого платником 

податку в результаті прийняття ним у спадщину чи у дарунок 
коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регулюється 
ст. 174 Податкового кодексу України (ПКУ), якою встановле
но різні ставки для оподаткування доходів платника податку, 
одержаних у вигляді спадщини, залежно від ступеня спорід
нення спадкоємця із спадкодавцем та резидентського статусу.

Статтею 1216 Цивільного кодексу України (ЦКУ) передба
чено, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщи
ни) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших 
осіб (спадкоємців).

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом 
(ст. 1217 ЦКУ). Згідно з пп. «а» пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ 
за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподат
ковується вартість власності, що успадковується членами сім’ї 
спадкодавця першого ступеня споріднення.

За визначенням пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ членами сім’ї 
фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її 
батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. 
Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають 
другий ступінь споріднення.

Відповідно до пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 ПКУ для будь-яко
го об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нере
зидентом від спадкодавця-резидента, застосовується ставка 
податку, визначена у п. 167.1 ст. 167 ПКУ, – 18 відсотків.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) по
датку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, май
но, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподат
куванню, зазначається в річній, податковій декларації, крім 
спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок 
до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та спадкоєм
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ців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за 
нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також 
іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до 
нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

Проаналізувавши практику Верховного Суду, а саме: справа 
№ 813/820/18.

Суть спору: ОСОБА_1 звернулась до Львівського окружного 
адміністративного суду із вказаним позовом, у в якому проси
ла визнати протиправними і скасувати податкові повідомлен
ня-рішення Головного управління ДФС у Львівській області 
(далі – ГУ ДФС) від 01.12.2017 № 0292381310 та № 0292401310. 

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначила, що 
сплатила необхідний розмір податку з доходів фізичних осіб 
та військового збору з фактичної суми отриманої спадщини. 
Донарахування відповідачем сум вказаних податку та збо
ру є протиправним, оскільки отриманий в спадщину вклад 
був отриманий в межах гарантованої Держави суми у розмірі 
200000 грн., а решта коштів, які розміщенні на банківському 
рахунку були втрачені з підстав ліквідації банку, а тому не є 
додатковим благом і не підлягає оподаткування. 

Позиція Верховного Суду наступна: суд вважає, що у пози
вача виник обов`язок сплатити податок на доходи з фізичних 
осіб, у зв`язку з отриманням доходу у вигляді спадщини від 
фізичної особи, яка не є членом сім`ї першого ступеня спорід
нення.

При цьому, спірним у даній справі є виключно розмір такого 
податку, оскільки як підтверджується матеріалами справи, та 
щобуло встановлено під час розгляду справи, позивачем було 
сплачено необхідні податки та збори виходячи із задекларо
ваної ним у податковій декларації суми доходу від отриманої 
спадщини, у розмірі 868724,00 грн.
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ГАРАНТІЇ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 
СУДОВА ПРАКТИКА

Актуальність теми дослідження. На фоні вкрай швид
кого розвитку інформаційного суспільства у світі Україна не 
залишається осторонь від світового вдосконалення. В нашій 
державі залишається відкритим питання вдосконалення зако
нодавства у сфері інформації. Існування інформаційного сус-
пільства здійснює значний вплив на організацію суспільного 
життя в країні. Відомо, що ступінь розвиненості демократії в 
суспільстві визначається тим, наскільки держава спроможна 
гарантувати та захищати громадянські, політичні, соціальні, 
економічні, культурні та інші права своїх громадян. Як визна
чено в одній із резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, свобода 
інформації і доступ до неї є не лише основоположним правом 
людини та громадянина, а й критерієм усіх інших свобод. Про
те реалізувати політичні рішення, у тому числі й в інформацій
ній сфері, без наявності розвиненого законодавства – правової 
основи забезпечення здійснення конституційних прав люди
ни і громадянина на свободу інформації, а також ефективних 
механізмів реалізації правових норм, сьогодні не під силу 
будь-якій країні. Тому об’єктивні процеси розвитку Україн
ської держави висувають вимоги й до реформування інформа
ційного законодавства, створення дієвих правових механізмів 
реалізації норм, закріплених у Конституції України.

Постановка проблеми. Поняття, способи реалізації права 
та оскарження дій, а також аналіз судової практики що сто-
сується права на доступ до публічної інформації.

Виклад основного матеріалу. Стаття 34 Конституції 
Украї ни в контексті права на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань передбачає право кож
ного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширюва
ти інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій ви
бір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом лише в 
інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання правопорушенням 
чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту ре
путації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 
авторитету і неупередженості правосуддя [1].

В свою чергу порядок здійснення та забезпечення права 
кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публіч
ної інформації, та інформації, що становить суспільний інте
рес, а також гарантії забезпечення права на доступ до публіч
ної інформації визначаються Законом України «Про доступ до 
публічної інформації».

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інфор мації», публічна інформація – це відображена та задоку
ментована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інфор
мація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбаче
них чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публіч
ної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація 
є відкритою, окрім випадків, передбачених законом [2].

Конвенція про захист прав людини і основоположних сво
бод також передбачає відповідно законодавство. А саме: ча
стина 1 статті 10 передбачає, що «кожен має право на свободу 
вираження поглядів. Це право включає свободу дотримувати
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ся своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї 
без втручання органів державної влади і незалежно від кор
донів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцен-
зування діяльності радіомовних, телевізійних або кінемато
графічних підприємств» [3]. Визначення поняття «публічна 
інформація». Касаційна скарга за у справі № 817/1432/15. 
Правовий висновок Верховного Суду за результатами роз
гляду зазначеної адміністративної справи полягає в такому. 
Системний аналіз наведених правових норм дає підстави для 
висновків, що визначальною ознакою публічної інформації є 
те, що вона по своїй суті є заздалегідь готовим зафіксованим 
на певному носії продуктом. Отримувати та/або створювати 
такий продукт може виключно суб’єкт владних повноважень у 
процесі здійснення ним своїх владних управлінських функцій. 
У подальшому володіти цим продуктом може будь-який роз
порядник публічної інформації, навіть якщо він не є суб’єктом 
владних повноважень [4].

Також важливим у цьому рішенні є той факт, що публічна 
інформація розглядається як готовий продукт, тобто має ви
ражену форму. Процес її створення не відноситься до категорії 
інформації, що є публічною.

Справа «Центр демократії та верховенства права проти 
України» 

Суд дійшов висновку, що сталося втручання у право заяв
ниці, передбачене статтею 10 Конвенції. Хоча таке втручання 
було передбачене законом і переслідувало законну мету (за
хист права на недоторканність приватного життя інших осіб), 
воно не було «необхідним у демократичному суспільстві». 
Тому Суд постановив, що було порушення статті 10 Конвен
ції через рішення відмовити організації-заявниці в доступі до 
інформації про освіту та трудову діяльність політичних ліде
рів, що міститься в їхніх автобіографіях, поданих до виборчих 
орга нів [5]. Важливим висновком із цієї справи є факт визнан
ня політиків публічними особами. У зв’язку з цим вони станов
лять виняток у питанні доступу інформації про їх особисту ін

формацію, що в іншому випадку мала б статус конфіденційної.
Проаналізувавши усі вищезгадані питання можна вислови

ти таку думку: на національному рівні існує законодавче вре
гулювання права доступу до публічної інформації, проте на 
практиці виникає багато проблем через неправильне тлума
чення норм права. Для вирішення цього питання можна засто
совувати практику Верховного суду або Європейського суду з 
прав людини.
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