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Обґрунтовано фрагментарність регламентації чинного законодавства України 

щодо питання розробки та прийняття статутів територіальних громад українських 
міст, які являють собою розрізнені правові норми. За підсумками дослідження 
розроблено низку змін та доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та запропоновано доповнити Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» однією чи кількома статтями, присвяченими особли-
востям статутів об’єднаних територіальних громад. 

Ключові  слова:  статути територіальних громад, статути територіальних 
громад міст, розробка статуту територіальної громади міста, прийняття статуту 
територіальної громади міста, місцева нормотворчість. 

 
Кисловский А. Правовое регулирование принятия уставов территориаль-

ных общин. Обоснована фрагментарность регламентации действующего законо-
дательства Украины по вопросам разработки и принятия уставов террито-
риальных общин украинских городов, которые представляют собой разрозненные 
правовые нормы. По итогам исследования разработан ряд изменений и дополнений 
к Закону Украины «О местном самоуправлении в Украине» и предложено допол-
нить Закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин» одной 
или несколькими статьями, посвященными особенностям уставов объединенных 
территориальных общин. 

Ключевые  слова:  уставы территориальных общин, уставы территориаль-
ных общин городов, разработка устава территориальной общины города, принятие 
устава территориальной общины города, местное нормотворчество. 

 
Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження полягає 

в тому, що на сучасному етапі муніципальної реформи значна увага 
приділяється практичній реалізації децентралізації публічної влади, 
принципу субсидіарності у фінансовій, компетенційній, інших сферах 
життя. Відповідно до Концепції реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в Україні, схваленої Кабінетом 
Міністрів України 1 квітня 2014 р., затвердження статутів територіаль-
них громад є одним із заходів, що забезпечують створення належних 
матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення 
виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих 
повноважень [1]. Ця Концепція отримала схвальну оцінку фахівців 
з муніципального права, у т. ч. у частині важливості статутів терито-
ріальних громад для подальшої демократизації місцевого життя. Вона 
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передбачає надання загальним зборам громадян за місцем проживання 
згідно із законом та відповідно до статуту територіальної громади права 
ініціювати позачергове звітування посадових осіб місцевого самовряду-
вання перед територіальною громадою, що є важливим для впро-
вадження дієвих механізмів політичної та юридичної відповідальності цих 
осіб за свої передвиборні обіцянки та діяльність після обрання на посаду. 
Це лише один з позитивних впливів статуту територіальної громади. 

Проте наразі в Україні далеко не кожна територіальна громад, 
особливо міська, має свій статут. Частково це пов’язано з відсутністю 
нормативної регламентації питань прийняття та розробки статутів на 
державному рівні. Особливо актуальним це питання є для українських 
міст з огляду на те, що міські ради значно переважають сільські та 
селищні ради за кількістю депутатів, а отже, за відсутності відповід-
них процесуальних норм розробка та прийняття статуту територіаль-
ної громади міста може відкладатись на доволі тривалий час. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахівці з муніци-
пального права України нечасто приділяють увагу питанням норматив-
ної регламентації розробки та прийняття статутів територіальних громад 
українських міст. Тому при проведенні дослідження застосовано загальні 
напрацювання щодо статутів територіальних громад, найбільш сучас-
ними з яких є розробки Н. В. Мішиної щодо стану та перспектив 
муніципальної реформи та конституційної регламентації місцевого само-
врядування в Україні [2–3]. І. В. Ідесіс досліджено проблемні питання 
прийняття та реєстрації статутів територіальних громад в Україні [4], 
О. В. Батановим та І. О. Зайцевою – напрями вдосконалення статутної 
нормотворчості: процедура розробки та прийняття статуту територіаль-
ної громади та концептуальні проблеми статутної нормотворчості 
у місцевому самоврядуванні [5–8]. 

Метою статті є узагальнення норм, якими наразі регламенто-
вано розробку та прийняття статутів територіальних громад українсь-
ких міст, формування пропозицій щодо шляхів подальшого вдоско-
налення нормативної регламентації у цій сфері. 

Матеріали та методи. Проаналізовано напрацювання українських 
вчених, які досліджували статути територіальних громад, переважно 
тих, що є спеціалістами у теорії держави і права, а також у галузі 
конституційного права. Застосовано здебільшого системний метод, за 
допомогою якого проаналізовано Конституцію України та Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» в їхньому системному зв’язку, 
а  також метод моделювання, за допомогою якого сформульовано 
пропозиції про подальше вдосконалення законодавства у цій сфері.  

Результати дослідження. Конституція України наразі містить 
згадку про територіальні громади, але не про їхні статути. 

Стаття 140 Основного Закону України проголошує, що «місцеве 
самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 
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селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення 
в межах Конституції і законів України» [9]. Зі змісту цієї статті 
випливає, що питання розробки та прийняття статуту територіальної 
громади міста може вирішуватись безпосередньо територіальною 
громадою. А відповідно до статті 143, територіальні громади можуть 
вирішувати питання місцевого значення не тільки безпосередньо, але 
й через утворені ними органи місцевого самоврядування, до яких 
наразі належать усі місцеві ради (члени територіальної громади, що 
мають активне виборче право, також обирають сільських, селищних, 
міських голів, але спірним залишається питання, чи можна їх віднести 
до органів місцевого самоврядування). 

При аналізі муніципальної нормотворчості, яка охоплює також 
і розробку та прийняття статутів територіальних громад, важливо вра-
ховувати положення статті 144, відповідно до частини 1 якої «органи 
місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, 
приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній 
території» [5]. Це є важливим тому, що статути територіальних громад 
міст затверджуються саме рішеннями міських рад. 

Наразі у Верховній Раді України на розгляді знаходиться Проект 
Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентра-
лізації влади)» від 1 липня 2015 р., реєстраційний номер 2217-а. 
У ньому пропонується внести до Конституції України норми про 
статути територіальних громад, зокрема до статті 140, де у частині 9 
буде встановлена норма щодо того, що «рада громади сприяє діяль-
ності створених відповідно до закону та статуту територіальної громади 
органів самоорганізації населення і з цією метою може наділяти їх 
фінансами та майном» [10]. У двох попередніх проектах про статути 
територіальних громад не йшлося (Проект Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів 
державної влади та місцевого самоврядування)» від 26 червня 2014 р., 
реєстраційний номер 4178 [11] та Проект Закону України «Про вне-
сення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної 
влади та місцевого самоврядування)» від 7 липня 2014 р., реєстра-
ційний номер 4178-а [12]. Адже сучасні погляди на сутність та зміст 
Основних Законів надають підстави рекомендувати не переобтяжувати 
ці акти зайвою термінологією, деталізацією. А отже, попри важливість 
статутів територіальних громад міст для подальшого розвитку міст, 
навряд чи наразі слід рекомендувати включати норми про них до 
Конституції України. 

Норми Конституції України щодо місцевого самоврядування 
конкретизовано у Законі України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Наразі саме він є єдиним законом України, 
в якому йдеться як про статути територіальних громад, так і про основи 
муніципальної нормотворчості загалом, так і щодо цих документів. 
Прийняті Закон України від 17 червня 2014 р. «Про співробітництво 
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територіальних громад» [13] та Закон України від 5 лютого 2015 р. 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» [14] не містять 
положень щодо статутів територіальних громад. І хоча співробіт-
ництво є цілком можливим без посилання на нього у статуті, та як 
правило відбувається без нього, то відсутність зауважень щодо 
особливостей статутів об’єднаних територіальних громад (порівняно 
зі статутами територіальних громад, що не вдавались до процедури 
об’єднання) не сприяє підвищенню уваги до цього нормативного акта 
серед актів муніципальної нормотворчості та збільшенню кількості 
прийнятих статутів об’єднаними територіальними громадами. Варто 
рекомендувати приділити певну увагу цьому питанню, доповнивши 
Закон України від 5 лютого 2015 р. «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» однією чи кількома статтями, присвяченими 
особливостями статутів об’єднаних територіальних громад. 

Ці статті слід розробляти з урахуванням положень Закону України 
від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» [15], який 
є загальним відносно Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», що є спеціальним. Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» містить низку посилань на статути терито-
ріальних громад. Однак при розробленні проекту цього Закону порушено 
логіку у частині аналізованих нормативних актів. Спочатку по тексту 
Закону розміщено посилання на питання, що регламентуються у статутах 
територіальних громад: 

 у частині 3 статті 8 – «порядок проведення загальних зборів 
громадян за місцем проживання визначається законом та статутом 
територіальної громади»; 

 у частині 2 статті 9 – «порядок внесення місцевої ініціативи 
на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого 
самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням 
вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності»; 

 у частині 4 статті 9 – «рішення ради, прийняте з питання, 
внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується 
в порядку, встановленому представницьким органом місцевого само-
врядування або статутом територіальної громади»; 

 у частині 4 статті 10 – «порядок формування та організація 
діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими 
законами, а також статутами територіальних громад»; 

 у частині 4 статті 13 – «порядок організації громадських 
слухань визначається статутом територіальної громади» [11]. 

І лише статтю 19 «Статут територіальної громади села, селища, 
міста» присвячено аналізованому документу. Вона складається з трьох 
частин:  

«1. З метою врахування історичних, національно-культурних, 
соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого 
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самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на 
основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти 
статут територіальної громади села, селища, міста. 

2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації 
в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, 
інших громадських формувань. 

3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту терито-
ріальної громади може бути його невідповідність Конституції та законам 
України. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може 
бути оскаржена в судовому порядку» [15]. 

У цій статті наголошено на необхідності державної реєстрації 
статуту територіальної громади уповноваженим органом державної влади. 
З 1997 р., незважаючи на триваючу муніципальну реформу, напрямами 
якої обрано децентралізацію публічної влади, перерозподіл повноважень 
з метою більш глибокої реалізації принципу субсидіарності, збільшення 
незалежності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, 
намагань якомога ширше залучити членів територіальної громади до 
участі у вирішенні питань місцевого значення, суб’єктами законодавчої 
ініціативи ніколи не пропонувалось скасувати цю норму. А це вбача-
ється вчасним та актуальним. Водночас, потребує скасування і під-
законний акт, що її конкретизує – Положення про державну реєстрацію 
статутів територіальних громад, затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 липня 1998 р. [16]. 

У юридичній літературі такі думки висловлювались. Підтримує 
таку позицію І. В. Ідесіс, яка зазначає: «аналіз змісту цих актів надає 
підстави стверджувати, що державна реєстрація статутів територіаль-
них громад відбувається за процедурою, ближчою до державної 
реєстрації не нормативно-правових актів, а статутів юридичних осіб 
публічного права. До того ж, ніколи не реєструються акти органів 
місцевого самоврядування – тільки акти органів державної влади. Не 
підлягають реєстрації і акти представницьких органів (крім того, 
в Україні немає іншого, ніж статут територіальної громади, нормативно-
правового акта з назвою «статут») та резюмує, що «доцільним вияв-
ляється скасування вимоги про державну реєстрацію статутів терито-
ріальних громад. Адже вони є актами представницьких органів місцевого 
самоврядування, до яких завжди можна застосувати положення ч. 2 
ст. 144 Конституції України щодо того, що «рішення органів місцевого 
самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам 
України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним 
зверненням до суду» [4, с. 57]. 

Скасування вимоги про державну реєстрацію статутів терито-
ріальних громад вимагатиме виключення частин 2 та 3 зі статті 19 
«Статут територіальної громади села, селища, міста». Що ж до час-
тини 1 («З метою врахування історичних, національно-культурних, 
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соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого 
самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на 
основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти 
статут територіальної громади села, селища, міста»), то її доцільно 
вважати частиною 1-1 статті 6 «Територіальні громади», розташував-
ши одразу після частини 1, яка наразі діє у такій редакції: 

«1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним 
носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, 
селища, міста» [15]. 

Розміщення першої згадки про статути територіальних громад 
у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» у статті 6 
одночасно зі стислою характеристикою їхньої сутності сприятиме 
кращому сприйняттю згадки про ці документи у наступних статтях 8–10, 
13 цього ж Закону. 

Остання згадка про статути територіальних громад у Законі 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» міститься у статті 26 
«Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад», у частині 1 
якої встановлено: 

«Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, 
міської ради вирішуються такі питання: 

1) затвердження регламенту ради; … 
48) затвердження статуту територіальної громади» [15]. 

У наведеній цитаті варто звернути увагу на послідовність, що 
обрали автори тексту Закону. Затвердження регламенту місцевої ради 
є пріоритетним питанням, і міські ради не є винятком у цьому випадку. 
Однак затвердження статуту територіальної громади розташовано не 
на другому місці, навіть не у «першій десятці», а під номером 48 серед 
питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, 
селищної, міської ради. Навряд чи це сприяє підвищенню впливовості 
статуту територіальної громади як акту муніципальної нормотворчості. 

У зв’язку з цим запропоновано викласти пункт 1 частини 1 
статті 26 «Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад» 
у такій редакції: 

«Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, 
міської ради вирішуються такі питання: 

1) затвердження статуту територіальної громади»; 

А також доповнити частину 1 статті 26 Закону «Про місцеве 
самоврядування в Україні» пунктом 1-1 такого змісту: 

«1-1) затвердження регламенту ради». 

Це є обґрунтованим навіть незважаючи на те, що процесуальні 
норми про прийняття статутів територіальних громад міст здебіль-
шого містяться у регламенті міської ради. Але регламент ніколи не 
іменують «місцева конституція», «локальна конституція» тощо. 
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В юридичній літературі висловлювались думки щодо того, що 
«статут має прийматись на місцевому референдумі [16, с. 80]. О. В. Батанов 
у 2004 р. відзначав: «з огляду на те, що основною вимогою до пред-
ставницького органу місцевого самоврядування є репрезентативність, 
він не має бути компетентнішим за територіальну громаду в кон-
кретних галузях місцевого життя, позаяк його основна роль у системі 
місцевого самоврядування полягає у вираженні волі місцевих жителів. 
Тому вважаємо, що має бути передбачена можливість прийняття статуту 
територіальної громади безпосередньо населенням на місцевому рефе-
рендумі» [5, с. 39]. О. В. Батанов та І. О. Зайцева підкреслюють, що 
«статутна нормотворчість – це визнана та гарантована державою 
діяльність територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування щодо виявлення, ідентифікації, втілення інтересів тери-
торіальних громад, їх історичних, національно-культурних, соціально-
економічних та інших особливостей та традицій шляхом прийняття, 
зміни або скасування статутів територіальних громад та інших пов’яза-
них з ними актів місцевого самоврядування з питань місцевого 
значення в межах Конституції та законів України» [6, с. 33]. Попри те, 
що Конституція не виключає внесення таких змін до Закону «Про 
місцеве самоврядування в Україні», це навряд чи є доцільним в умовах, 
коли відсутня законодавча регламентація, а отже, реальна можливість 
проведення місцевих референдумів. 

У цілому реформування нормативної регламентації розробки та 
прийняття статутів українських міст має відбуватись поступово, адже 
«свого вдocкoнaлення потребує вся система зaкoнoдaвcтвa в cфеpi 
мicцевoгo caмoвpядувaння, яка фopмувaлаcя cпoнтaннo та хаотично, за 
вiдcутнocтi єдиної зaкoнoдaвчoї бази та без взaємoузгoдженocтi зaкoнo-
дaвчих актів між coбoю, що призвело до колізій норм муніципального 
права в цілому та муніципального статутного права зокрема» [7, с. 203]. 
Ті зміни та доповнення до актів чинного законодавства, які є актуаль-
ними наразі, і запропоновано нами.  

Висновки. За підсумками узагальнення та аналізу норм, якими 
регламентується розроблення та прийняття статутів територіальних 
громад українських міст, запропоновано шляхи подальшого вдоскона-
лення нормативної регламентації у цій сфері:  

 не рекомендовано включати норми про них до Конституції 
України попри важливість статутів територіальних громад міст для 
подальшого розвитку міст;  

 запропоновано частину 1 статті 19 Закону «Про місцеве 
самоврядування в Україні» («з метою врахування історичних, на-
ціонально-культурних, соціально-економічних та інших особливостей 
здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого 
самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону 
може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста») вва-
жати частиною 1-1 статті 6 «Територіальні громади» цього ж Закону;  
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 запропоновано скасувати вимогу щодо державної реєстрації 
статутів територіальних громад та відповідно виключити зі статті 19 
Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» частини 2-3 та скасува-
ти Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад, 
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р.;  

 запропоновано викласти пункт 1 частини 1 статті 26 «Вик-
лючна компетенція сільських, селищних, міських рад» у такій редакції: 
«Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради 
вирішуються такі питання: 1) затвердження статуту територіальної 
громади» та доповнити частину 1 статті 26 Закону «Про місцеве само-
врядування в Україні» пунктом 1-1 такого змісту: «1-1) затвердження 
регламенту ради»;  

 доповнити Закон України від 5 лютого 2015 р. «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад» однією чи кількома статтями, 
присвяченими особливостями статутів об’єднаних територіальних громад. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі вбача-
ються у формулюванні тексту змін та доповнень до Закону України від 
5 лютого 2015 р. «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
однією чи кількома статтями, присвяченими особливостями статутів 
об’єднаних територіальних громад. 
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Kislovsky A. Legal regulation of the adoption of statutes of territorial communities. 
Background. The urgency of the research topic is that at the present stage of 

the  municipal reform, much attention is paid to the practical implementation of the 
decentralization of public power, the principle of subsidiarity in the financial, 
comptetional, and other spheres of life. In accordance with the Concept for the Reform of 
Local Government and Territorial Organization of Power in Ukraine, approved by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine on April 1, 2014, approval of the territorial communities’ 
charters is one of the measures ensuring the creation of appropriate material, financial 
and organizational conditions for ensuring the implementation by local self-government 
bodies of their own and delegated authority. 

Analysis of recent researches and publications. The experts on municipal law of 
Ukraine often do not pay attention to the normative regulation of the development and 
adoption of the territorial communities of Ukrainian cities’ charters. Therefore, during the 
study, the author used the general works about the territorial communities’ charters, 
including the articles of N. Mishyna («Municipal reform in Ukraine: state and prospects», 
2018, «Constitutional regulation of local self-government in Ukraine: present and 
future», 2015), I. Idesis («Problematic Issues of the Acceptance and Registration of the 
Statutes of Territorial Communities in Ukraine», 2014), O. Batanov, I. Zaytseva («Directions 
for improving statutory rulemaking: the procedure for the elaboration and adoption of 
the charter of a territorial community», 2013, «Conceptual problems of statutory 
rulemaking in local self-government», 2013), other works by other researchers. 

The aim of the article is to generalize the norms, which are currently regulating 
the development and adoption of the Ukrainian cities’ territorial communities’ charters, 
and, based on their analysis, to formulate proposals on how to further improve the 
regulatory framework in this area. 

Materials and methods. The author uses the works of the Ukrainian scientists, 
which have researched the territorial communities’ charters, mostly specialists in the 
constitutional law and in the theory of state and law. The main methods for the study are: 
systemic, that allows to see the Constitution, the Law of Ukraine «On Local Self-
Government» as a system, and modelling, that allows to formulate the proposals how to 
improve the legislation of the field.  

Results. In the article the author substantiates that the current legislation of 
Ukraine regulates the issues of drafting and adopting the territorial communities’ 
charters of Ukrainian cities rather fragmentary; while the provisions on the development 
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of the territorial communities’ charters of Ukrainian cities are separate legal norms, 
from the contents of which relevant conclusions can be made indirectly. Based on the 
results of the study, a number of amendments and additions to the Law «On Local Self-
Government in Ukraine» were formulated and a proposal was made to supplement the 
Law of Ukraine «On Voluntary Association of Territorial Communities» by one or several 
articles about the distinctive features of the united territorial communities’ charters.  

Conclusion. Based on the results of the generalization and analysis of the norms 
that are currently regulating the drafting and adoption of the territorial communities’ 
charters of Ukrainian cities, such a proposals are made: a) it is not recommended to 
include norms about them in the Constitution of Ukraine despite the importance of the 
urban communities’ charters for further urban development; b) Part 1 of Article 19 of 
the Law "On Local Self-Government in Ukraine" about the essence of the territorial 
community’s charters shall be considered part 1-1 of Article 6 «Territorial Communities» 
of the same Law; c) it is proposed to abolish the requirement for state registration of 
territorial communities' charters and, accordingly, to exclude from section 19 of the Law 
«On Local Self-Government in Ukraine» Part 2-3 and to abolish the relevant by-laws; 
d) it is proposed to set out paragraph 1 of part 1 of article 26 «Exclusive competence of 
village, settlement and city councils» in the following wording: «Only at plenary meetings 
of a village, settlement, city council the following issues are solved: 1) approval of the 
territorial community charter» and to supplement part 1 Article 26 of the Law «On Local 
Self-Government in Ukraine», with the paragraph 1-1 as follows: «1-1) approval of the 
rules of the council». 

Keywords:  territorial communities’ charters, territorial communities of cities’ 
charters, dragting of the territorial community of the city’s charter, adoption of the 
territorial community of the city’s charter, local rulemaking. 
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