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Сутність і значення 
самоврядного нагляду в державі

У сучасних умовах наглядова
діяльність у сфері багатьох відносин є
досить різноманітною, що обумовлює
необхідність дослідження сутності та
значення її окремих видів за допомо-
ги попередньо обраних критеріїв.
Окремі питання наглядової діяльності
в державі були предметом наукових до-
сліджень О. Ф.Андрійко, О. М. Бандур-
ки, М. О. Баймуратова, О. В. Батано-
ва, В. М. Гаращука, В. А. Григор’єва,
І. В. Дробуша, В. М. Кампо, М. І. Кор-
нієнка, В. С. Куйбіди, В. Я. Малинов-
ського, О. Д. Лазора, С. Г. Стеценка,
О. М. Тараненка та інших науковців.
Утім, дослідження проблематики само-
врядного нагляду в державі сьогодні
майже відсутні, що, своєю чергою,
визначає актуальність обраної тема-
тики наукового пошуку.

Метою цієї статті є визначення
сутнісного розуміння та значення само-
врядного нагляду в державі в сучас-
них умовах. Для досягнення поставле-
ної мети необхідно вирішити такі
основні завдання: визначити суб’єктів
самоврядного нагляду в Україні та

охарактеризувати їхні наглядові пов-
новаження; визначити ознаки цього
виду нагляду та сформулювати його
поняття.

Починаючи визначення сутніс-
ного розуміння та значення самовряд-
ного нагляду в державі, передусім
необхідно зазначити, що недостат-
ність на науковому рівні комплексних
науково-теоретичних досліджень усіх
аспектів діяльності місцевого само-
врядування, що має місце сьогодні, не
сприяє ефективному розвитку муні-
ципальної влади в державі. Як дореч-
но зазначає О. Д. Лазор, своєчасність
дослідження теоретичних і практичних
проблем правового статусу суб’єктів
публічної самоврядної влади зумов-
лена певною мірою трактуванням міс-
цевого самоврядування як комплекс-
ного правового інституту, підґрунтям
норм якого мають бути науково об-
ґрунтовані теоретико-методологічні
засади. Одним із чинників, що стри-
мує розвиток місцевої демократії, є
недостатня розробленість інституціо-
нального підходу стосовно тлумачення
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публічної самоврядної влади як фун-
даментального інституту, що на сьо-
годні ще не отримало у науковій лі-
тературі та законодавчій практиці
відповідного закріплення [1, с. 94].

Необхідно відзначити, що поняття
самоврядного нагляду, на відміну від
самоврядного контролю, не знайшло
належного закріплення ні на теоре-
тичному рівні, ні, тим більше, на зако-
нодавчому рівні. Єдиною головною
особливістю, яку можна відмітити сьо-
годні щодо самоврядної наглядової
діяльності, так само як і державної, є
система суб’єктів, які її провадять.

Хто ж є суб’єктами самоврядної
наглядової діяльності? Відповідно до
ст. 5 Конституції України, «народ здійс-
нює владу безпосередньо і через
органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування», проте ця
норма не визначає (як і інші консти-
туційні положення), до якої саме вла-
ди (представницької, муніципальної,
самоврядної, локальної чи іншої) на-
лежать органи місцевого самовряду-
вання. Водночас у науковій літерату-
рі саме органи місцевого самовряду-
вання називаються представницькими
або самоврядними. На нашу думку, до
самоврядної влади, а відповідно і до
суб’єктів самоврядного нагляду в дер-
жаві необхідно віднести саме органи
місцевого самоврядування, поняття
яких визначено у ст. 2 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», де закріплено, що місцеве само-
врядування – «гарантоване державою
право та реальна здатність територі-
альної громади – жителів села чи доб-
ровільного об’єднання у сільську гро-
маду жителів кількох сіл, селища,
міста – самостійно або під відпові-
дальність органів та посадових осіб
місцевого самоврядування вирішувати
питання місцевого значення в межах
Конституції і законів України» [2].
Із наведеної дефініції не можна 
визначити, які органи є органами 
місцевого самоврядування. В цьому
контексті необхідно навести думку 

О. М. Музичука, який, визначаючи сут-
ність самоврядного контролю, також
звертається до визначення органів
місцевого самоврядування та відмі-
чає, що, на відміну від поняття «місце-
ве самоврядування», поняття «органи
місцевого самоврядування» в цьому
Законі не визначено. Проте аналіз ч. 2
ст. 2 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» надав змогу
до таких віднести: територіальні гро-
мади сіл, селищ, міст; сільські, селищні,
міські та обласні ради, їхні виконавчі
органи (крім районних у містах та
обласних рад) [3, с. 45].

У ст. 5 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» наве-
дено систему місцевого самоврядуван-
ня, яка охоплює: територіальну гро-
маду; сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голо-
ву; виконавчі органи сільської, селищ-
ної, міської ради; районні та обласні
ради, що представляють спільні ін-
тереси територіальних громад сіл,
селищ, міст; органи самоорганізації
населення. У містах з районним поді-
лом за рішенням територіальної гро-
мади міста або міської ради можуть
утворюватися районні в місті ради.
Районні в містах ради утворюють свої
виконавчі органи та обирають голову
ради, який одночасно є і головою її
виконавчого комітету (ч. 2 ст. 5).

До суб’єктів, які можуть здійсню-
вати самоврядний нагляд, можна від-
нести: територіальну громаду; ради
різного рівня та їхніх голів; виконавчі
органи таких рад (окрім районних та
обласних); органи самоорганізації на-
селення.

Крім того, на підтвердження на-
шої думки, можна зазначити те, що 
на цей момент законодавство України
визначає державний нагляд (конт-
роль) як діяльність уповноважених
законом центральних органів виконав-
чої влади, їхніх територіальних орга-
нів, державних колегіальних органів,
органів виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого
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самоврядування в межах повнова-
жень, передбачених законом, щодо
виявлення та запобігання порушенням
вимог законодавства суб’єктами гос-
подарювання та забезпечення інтере-
сів суспільства, зокрема належної
якості продукції, робіт і послуг,
прийнятного рівня небезпеки для на-
селення, навколишнього природного
середовища [4].З аналізу цього визначен-
ня (у частині органів уповноважених його
здійснювати та безпосередньо їхніх
повноважень), можна дійти виснов-
ку, що на органи місцевого само-
врядування також повинні покладати-
ся наглядові повноваження у сфері
господарської діяльності з метою за-
безпечення інтересів суспільства,зокре-
ма належної якості продукції, робіт і
послуг, прийнятного рівня небезпеки
для населення, навколишнього при-
родного середовища тощо. Тож орга-
ни місцевого самоврядування повинні
мати самоврядні наглядові повнова-
ження у названих сферах.

Що ж до обсягу наглядових повно-
важень суб’єктів самоврядного нагляду,
то тут зазначмо, що загальні повно-
важення сільських, селищних, міських
рад, їхніх виконавчих органів, повно-
важення сільського, селищного, місько-
го голови, районних та обласних рад
визначено в розділі ІІ Закону України
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» [2], а власні повноваження органу
самоорганізації населення визначено
ст. 14 Закону України «Про органи
самоорганізації населення» [5]. На
підставі аналізу цих повноважень
можна визначити, що органи місцево-
го самоврядування поєднують у собі
функції: самоврядні, які полягають
у здатності самостійно вирішувати
питання внутрішнього управління;
делеговані, які надаються органами
виконавчої влади органам місцевого
самоврядування законом; представ-
ницькі, які відображають інтереси
багатьох представників громади. При
цьому однією з умов реалізації орга-
нами місцевого самоврядування влас-

ної (самоврядної), делегованої та пред-
ставницької функцій є наявність у них
повноважень державного нагляду, які
спрямовані на захист прав і законних
інтересів громадян – жителів певної
територіальної громади.

Серед зазначених повноважень
можна назвати наглядові. Так, у ст. 26
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», де перелі-
чується виняткова компетенція сіль-
ських, селищних, міських рад, можна
вирізнити, наприклад, такі повно-
важення, що стосуються нагляду:
1) утворення і ліквідація постійних 
та інших комісій ради, зокрема з 
контрольно-наглядовими повнова-
женнями, які обираються з депутатів
для вивчення, попереднього розгляду
і підготовки питань, у певній сфері
визначених радою (наприклад, це
можуть бути питання щодо визначен-
ня причин надзвичайних ситуацій, що
склалися на відповідній території
тощо); 2) утворення виконавчого ко-
мітету ради, затвердження структури
виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її вико-
навчих органів, зокрема його конт-
рольно-наглядових підрозділів, до
яких, наприклад, можна віднести
управління (департамент) з питань
захисту прав споживачів, правоохо-
ронної роботи, запобігання та проти-
дії корупції та ін.; 3) затвердження
цільових програм розвитку окремих
сфер регіону і контроль їх виконан-
ня; 4) надання дозволу на реоргані-
зацію або ліквідацію дошкільних на-
вчальних закладів, створених колиш-
німи сільськогосподарськими колек-
тивними та державними господар-
ствами; 5) регулювання відповідно до
закону земельних відносин, учасники
яких не входять до структури органів
місцевого самоврядування; 6) заслухо-
вування інформації прокурорів і ке-
рівників органів внутрішніх справ про
стан законності, боротьби зі злочин-
ністю, охорони громадського порядку
та результати діяльності на відповідній
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території; 7) встановлення відповідно
до законодавства правил з питань
благоустрою території населеного
пункту, забезпечення в ньому чистоти
і порядку, торгівлі на ринках, додер-
жання тиші в громадських місцях, за
порушення яких передбачено адміні-
стративну відповідальність і контроль
та нагляд за виконанням яких покла-
дено на інші органи, що не віднесені
до системи органів місцевого само-
врядування; 8) визначення територій,
на яких можуть проводитися потен-
ційно небезпечні заходи в умовах при-
сутності цивільного населення за уча-
сті особового складу Збройних Сил
України, інших військових формувань
та правоохоронних органів із викори-
станням озброєння та військової тех-
ніки; 9) вирішення питань у сфері
поводження з небезпечними відхода-
ми відповідно до законодавства.

Також необхідно зазначити, що
окремими повноваженнями, зокрема
й наглядовими, об’єктом яких можуть
бути різні сфери суспільних відносин,
наділено виконавчі комітети рад.
Окремі наглядові функції можуть
здійснювати: депутат місцевої ради,
голова ради, секретар та інші індиві-
дуальні суб’єкти місцевого самовря-
дування. Наприклад, депутат місцевої
ради має право порушувати в раді, її
органах, зокрема в її виконавчих
органах, питання про потребу прове-
сти перевірку (в межах компетенції
відповідної ради) на місцевому під-
приємстві, в установі, організації, не-
залежно від форми власності.

Отож, можна визначити, що само-
врядний нагляд здійснюється як колек-
тивними суб’єктами – радами, їхніми
виконавчими комітетами, постійними
комісіями рад, контрольними комі-
сіями, будинковими, вуличними, квар-
тальними та іншими колективними
органами самоорганізації населення,
так і індивідуальними суб’єктами,
до яких можна віднести: депутатів
місцевих рад, голову ради, секрета-
ря ради, голів виконавчих коміте-

тів, керівників відділів, управлінь та
інших виконавчих органів ради, голів
комісій та керівників депутатських
фракцій.

З урахуванням викладеного до-
цільно вирізнити такі особливості
сутності та значення самоврядного
нагляду в державі: 1) суб’єктами тако-
го нагляду є територіальна громада,
ради різного рівня та їхні голови; вико-
навчі органи таких рад; органи само-
організації населення; 2) реалізуючи
повноваження нагляду, органи місце-
вого самоврядування не втручаються
у функціональну діяльність об’єктів
такого нагляду; 3) органи місцевого
самоврядування здійснюють нагляд за
дотриманням органами розташова-
них на підвідомчій їм території зе-
мельного, будівельного, податкового,
господарського, трудового, житлово-
го законодавства та законодавства з
питань забезпечення належної якості
продукції, робіт і послуг, прийнятно-
го рівня небезпеки для населення, нав-
колишнього природного середовища;
4) органи місцевого самоврядування
виконують як власні (самоврядні), так
і делеговані наглядові повноважен-
ня, перелік яких визначено чинним за-
конодавством, а останні з них харак-
терні для органів державної влади;
5) управлінські рішення нормативно-
го характеру, зокрема й ті, в яких реа-
лізуються наглядові повноваження рад
та їхніх виконавчих комітетів, є обо-
в’язковими для виконання всіма роз-
ташованими на відповідній території
органами виконавчої влади, об’єднан-
нями громадян, підприємствами, уста-
новами та організаціями, посадовими
особами, а також громадянами, що
постійно або тимчасово проживають
на відповідній території.

Спираючись на викладене та
враховуючи особливості самоврядно-
го нагляду, пропонуємо визначити
його як діяльність органів місцевого
самоврядування, що реалізується через
прийняття управлінських рішень, із
перевірки відповідності діяльності
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підприємств, установ та організацій, а
також окремих державних органів на
підвідомчій органам місцевого самов-
рядування території нормам законо-

давства, під час якої органи місцевого
самоврядування не втручаються у
функціональну діяльність об’єктів
такого нагляду.
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Мурза В. В. Сутність і значення самоврядного нагляду в державі
У статті формулюється авторське визначення поняття самоврядного нагляду,

уточнюються його види та особливості, суб’єкт и, які його здійснюють, характери-
зуються їхні наглядові повноваження.

Ключові слова: самоврядний нагляд, повноваження, органи місцевого само-
врядування.

Мурза В. В. Сущность и значение самоуправляющего надзора в государстве
В статье формулируется авторское определение понятия самоуправленческого

надзора, уточняются его виды и особенности, субъекты, которые его осуществляют,
характеризуются их надзорные полномочия.

Ключевые слова: самоуправленческий надзор, полномочия, органы местного
самоуправления.

Murza V. Essence and value of self-controlling supervision are in the state
Authorial determination of concept of local authority’s supervision is formulated in

the article, his kinds and features are specified, subjects that carry out him are characte-
rized them observant plenary powers.

Key words: local government control, supervisory powers, local authorities.


