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Нормативно�правові підстави формування
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місцевого самоврядування Польщі 
та України: порівняльний аналіз

Серед органів місцевого само-
врядування провідна роль належить
представницьким органам, на що без-
посередньо вказує Європейська хар-
тія місцевого самоврядування. Зокре-
ма, ч. 2 ст. 3 Хартії вказує на обов’яз-
ковий характер формування рад або
зборів, члени яких вільно обираються
таємним голосуванням на основі пря-
мого, рівного, загального виборчого
права [1]. М. І. Корнієнко з приводу
того, чому саме ради та подібні їм
виборні колегіальні органи визначе-
ні Європейською хартією як органи
місцевого самоврядування, виражає
погляд, що «тільки демократично
обраний територіальною громадою
колегіальний орган, якщо в ньому
представлені всі політичні сили, що
діють на місцевому рівні, може пре-
тендувати на роль першого, після
самої територіальної громади, носія
функцій та повноважень місцевого
самоврядування» [2, с. 642]. На думку
В. В. Кравченка, наявність представ-
ницького органу, що обирається чле-

нами територіальної громади, є необ-
хідною ознакою місцевого самовряду-
вання [3, с. 194]. Отже, відповідно до
положень Хартії наявність представ-
ницьких органів є обов’язковою умо-
вою функціонування місцевого само-
врядування. Враховуючи факт рати-
фікації Хартії Польщею й Україною,
відповідне положення знайшло своє
відображення в законодавстві обох
держав.

Метою статті є дослідити норма-
тивно-правові підстави формування
представницьких органів місцевого
(територіального) самоврядування
Польщі та України. Завданням є здій-
снити порівняльний аналіз польсько-
го і українського законодавства щодо
порядку формування представниць-
ких органів місцевого (територіаль-
ного) самоврядування.

Порівнюючи законодавство Польщі
та України, в першу чергу, необхідно
з’ясувати, яким чином конституційні
норми двох держав визначають поря-
док формування представницьких



органів місцевого самоврядування.
Конституція Польщі в ч. 2 ст. 169 ви-
значає загальний порядок формуван-
ня органів територіального самовря-
дування, через проведення виборів,
які відбуваються на основі прямого,
рівного, загального виборчого права
в таємному голосуванні. Також, стат-
тею 170 Конституції Польщі, закріп-
лено право членів територіальної
громади дострокового припинення
повноважень органів, що походять з
виборів через проведення референ-
думу [4].

Конституція України, подібно до
польських конституційних норм, у ч. 1
ст. 141 закріплює положення про ви-
борність усіх представницьких орга-
нів місцевого самоврядування на
основі загального, рівного, прямого
виборчого права способом таємного
голосування строком на п’ять років.
Відповідно до українських конститу-
ційних норм, у подібний спосіб відбу-
ваються вибори сільського, селищно-
го та міського голів. Голова ж район-
ної та обласної ради, згідно з ч. 5 
ст. 141 Конституції України, обираєть-
ся відповідною радою і очолює її
виконавчий апарат [5].

Оскільки, польські та українські
конституційні норми, лише в загаль-
них рисах визначають порядок фор-
мування органів місцевого самовряду-
вання, для більш детальнішого аналізу
цієї проблематики, слід звернутись до
відповідних законів, що регулюють
діяльність місцевого (територіально-
го) самоврядування.

Польський законодавець на всіх
трьох рівнях адміністративно-терито-
ріального поділу (гміна, повіт, воєвод-
ство) держави закріпив діяльність
представницьких органів територі-
ального самоврядування. Так, пред-
ставницькими органами територіаль-
ного самоврядування в Польщі на ба-
зовому рівні є рада гміни, середньою
ланкою – рада повіту, на найвищому
рівні – сеймик воєводства. Рада (сей-
мик) є представницьким і контро-

люючим органом. Термін повнова-
жень ради (сеймику) становить 4 роки
від дня проведення виборів. Пред-
ставницькі органи діють колегіаль-
но, працюють сесійно. До складу ради
(сеймику) входять депутати, кількість
яких залежить від чисельності жите-
лів даної територіальної громади. Так,
у гмінах до 20 000 жителів кількість
депутатів ради становить 15 осіб,
у гмінах до 50 000 жителів – 21, в гмі-
нах до 100 000 жителів – 23, у гмінах
до 200 000 жителів – 25 та по три
депутати на кожні наступні 100 000
жителів, але не більше 45 депутатів
[6]. Відповідно до ст. 2 Закону «Про
устрій столичного міста Варшава» до
складу ради Варшави входить 60 депу-
татів [7]. У повітах до 40 000 жителів,
до складу ради входять депутати в
кількості 15 осіб та по 2 депутати на
кожні наступні 20 000 жителів, але не
більше 29 [8].У воєводствах до 2 млн жи-
телів до складу сеймику входить
30 депутатів та по 3 депутати на кожні
наступні 500 000 жителів [9].

Дострокове припинення повнова-
жень представницьких органів тери-
торіального самоврядування в Поль-
щі можливе тільки через проведен-
ня місцевого референдуму. З пропози-
цією ініціювати проведення такого
референдуму повинно виступити не
менше 10% жителів, що мають актив-
не виборче право. Необхідно підкрес-
лити, що в порядку проведення ре-
ферендуму можна достроково при-
пинити повноваження тільки всього
складу ради (сеймику), а не окремих
депутатів. Утім, щодо проведення міс-
цевого референдуму про дострокове
припинення повноважень ради гмі-
ни, існують певні обмеження в часі.
Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 5 Зако-
ну Польщі «Про місцевий референ-
дум», пропозиція жителів про достро-
кове припинення повноважень ради
гміни, повинна бути внесена не рані-
ше 10 місяців з дня проведення вибо-
рів або 10 місяців з дня проведення
останнього референдуму з цієї підста-
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ви, і не пізніше, ніж за 8 місяців до
закінчення її каденції. Відповідно до
ч. 2 ст. 67 Закону Польщі «Про місце-
вий референдум» позитивний резуль-
тат референдуму про дострокове при-
пинення повноважень ради гміни
означає лише припинення діяльності
представницького органу. Натомість,
повноваження виконавчого органу
гміни (війта, бургомістра, президента
міста), в цьому випадку не припиня-
ються. Втім, необхідно зазначити, що
польський законодавець передбачив
відмінну ситуацію, коли дострокове
припинення повноважень війта безпо-
середньо впливає на дострокове припи-
нення повноважень ради гміни. Зо-
крема, згідно з ч. 3 ст. 67 Закону Поль-
щі «Про місцевий референдум», якщо
у референдумі про дострокове припи-
нення повноважень війта, ініційовано-
го радою гміни з інших причин, ніж
неприйняття звіту про виконання
бюджету, віддано більше половини
дійсних голосів, діяльність ради гміни
припиняється на підставі закону [10].

Іншим чином виглядає справа у
випадку дострокового припинення
повноважень представницького орга-
ну повіту і воєводства. З огляду на ту
обставину, що виконавчий орган у цих
структурних одиницях самоврядуван-
ня обирається відповідним представ-
ницьким органом, дострокове припи-
нення повноважень ради повіту (сей-
мику) означає також автоматичне
припинення повноважень виконавчо-
го органу повіту (воєводства).

Український законодавець, подіб-
но як польський, на всіх трьох рівнях
адміністративно-територіального по-
ділу держави визначив ради як пред-
ставницькі органи місцевого самовря-
дування. Термін повноважень ради
становить 5 років від дня проведення
виборів. Представницькі органи діють
колегіально, працюють сесійно. Від-
повідно до ст. 10 Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні» порядок
формування та організація діяльності
рад регламентуються Конституцією

України, законами, а також статутами
територіальних громад. Так, у ст. 45
Закону «Про місцеве самоврядування
в Україні» визначається загальний
порядок формування представниць-
ких органів місцевого самоврядуван-
ня. Відповідно до ч. 1 зазначеної стат-
ті сільські, селищні, міські, районні у
містах (у разі їх створення), районні,
обласні ради складаються з депутатів,
які обираються жителями відповідної
території на основі загального, рівно-
го і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування [11]. Порядок
організації і проведення виборів депу-
татів визначається Законом України
«Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів» від 10 липня 2010 року
(далі – Закон про місцеві вибори).

Відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» загальний склад ради визначаєть-
ся радою відповідно до закону про
вибори. Статтею 16 Закону про місце-
ві вибори, встановлено, що рішення
про загальний склад (кількість депу-
татів) обласної, районної, міської
(крім районів, міст в Автономній Рес-
публіці Крим, міст Києва, Севасто-
поля) рад приймається відповідною
обласною радою поточного скликан-
ня; рішення про загальний склад
(кількість депутатів) районної, міської
(районів та міст в Автономній Респуб-
ліці Крим) рад приймається Верхов-
ною Радою Автономної Республіки
Крим; рішення про загальний склад
(кількість депутатів) Київської, Сева-
стопольської міської ради приймаєть-
ся відповідно Київською, Севасто-
польською міською радою поточного
скликання та рішення про загальний
склад (кількість депутатів) районної у
місті, сільської, селищної ради при-
ймається відповідною районною у
місті, сільською, селищною радою
поточного скликання не пізніш як за
50 днів до дня місцевих виборів. У разі
якщо місцева рада, яка має прийняти
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рішення про загальний склад (кіль-
кість депутатів) відповідної місцевої
ради, що має обиратися, у визначений
законом строк, не прийняла такого
рішення, загальний склад відповідної
місцевої ради, що має обиратися,
залишається у тій самій кількості, що
й у поточному скликанні, а в разі
якщо загальний склад відповідної міс-
цевої ради поточного скликання ста-
новить непарне число, то загальний
склад такої місцевої ради, яка має
обиратися, становитиме мінімальну
кількість депутатів залежно від чи-
сельності жителів, визначену ч. 4 ст. 16
Закону про місцеві вибори [12].

Так, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону
про місцеві вибори загальний склад
(кількість депутатів) сільської, селищ-
ної, міської, районної у місті ради має
становити при чисельності: до 1 тис.
жителів – від 12 до 16 депутатів 
включно; від 1 тис. до 3 тис. жителів –
від 16 до 20 депутатів включно;
від 3 тис. до 5 тис. жителів – від 20 
до 30 депутатів включно; від 5 тис.
до 20 тис. жителів – від 30 до 36 депу-
татів включно; від 20 тис. до 50 тис.
жителів – від 36 до 46 депутатів вклю-
чно; від 50 тис. до 100 тис. жителів –
від 36 до 50 депутатів включно; від 
100 тис. до 250 тис. жителів – від 40 
до 60 депутатів включно; від 250 тис.
до 500 тис. жителів – від 50 до 76 депу-
татів включно; від 500 тис. до 1 млн
жителів – від 60 до 90 депутатів вклю-
чно; від 1 млн до 2 млн жителів – від 
76 до 120 депутатів включно; понад 
2 млн жителів – від 76 до 150 депутатів
включно. Загальний склад (кількість
депутатів) районної ради визначаєть-
ся з урахуванням кількості сіл (кіль-
кох сіл, жителі яких добровільно
об’єдналися в територіальну грома-
ду), селищ, міст районного значення,
що входять до складу відповідного
району, для забезпечення рівного
представництва кожної територіаль-
ної громади у відповідній районній
раді незалежно від чисельності такої
територіальної громади. Подібно,

загальний склад (кількість депутатів)
обласної ради визначається з ураху-
ванням кількості районів, міст облас-
ного значення, що входять до складу
відповідної області, для забезпечення
їх рівного представництва у відповід-
ній обласній раді незалежно від чи-
сельності жителів відповідного району,
міста обласного значення. Загальний
склад (кількість депутатів) міської,
районної у місті, районної, обласної
ради має становити тільки парну
кількість депутатів. Відповідно до ч. 4
ст. 45 Закону «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» рада вважається пов-
новажною за умови обрання не менш
як двох третин депутатів від загально-
го складу ради. У разі якщо до ради
обрано менше двох третин її складу,
до обрання необхідної кількості де-
путатів продовжує здійснювати пов-
новаження рада попереднього скли-
кання. У разі дострокового припинен-
ня повноважень деяких депутатів,
внаслідок чого до складу ради вхо-
дить менш як дві третини депутатів,
до обрання необхідної кількості де-
путатів така рада вважається повно-
важною за наявності більше поло-
вини депутатів від загального складу
ради.

Аналізуючи законодавство Поль-
щі і України з питань кількісного
складу ради, необхідно звернути увагу
на дві істотні розбіжності. По-перше,
кількісний склад представницького
органу територіального самовряду-
вання в Польщі залежить від кілько-
сті жителів; в Україні така залежність
виступає тільки на місцевому рівні,
тоді як на рівні району і області, кіль-
кісний склад відповідної ради зале-
жить від кількості адміністративно-
територіальних одиниць, що входять
до складу цього утворення (району 
чи області). Виникає питання: кого
представляють районні і обласні ради,
жителів відповідної адміністративно-
територіальної одиниці чи тільки
дану структурну одиницю територі-
ального поділу? Якщо бути послідов-
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ним, то на підставі ч. 1 ст. 45 Закону
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» районні й обласні ради складають-
ся з депутатів, які обираються жите-
лями відповідного району чи області,
тобто представляють населення. Вва-
жаємо, що і представництво в район-
ній та обласній радах повинно пропор-
ційно залежати від кількості жителів,
а не від кількості адміністративно-те-
риторіальних одиниць, що входять до
складу відповідно району чи області.
По-друге, звертає на себе увагу, вели-
кий кількісний склад місцевих рад в
Україні. На наш погляд, варто було б
законодавчо зменшити та визначити
кількісний склад відповідної ради без
установлення граничних меж. Тому, з
урахуванням польського досвіду, про-
понуємо встановити загальний склад
депутатів для сільської, селищної,
міської рад з населенням до 10 000 жи-
телів – 15 осіб, до 20 000 жителів – 21,
до 50 000 жителів – 23, до 100 000 жи-
телів – 25, до 200 000 жителів – 31 та
по три депутати на кожні наступні
100 000 жителів, але не більше 45 де-
путатів. І по-третє, український зако-
нодавець взагалі не визначив загаль-
ний кількісний склад районних та
обласних рад, залишивши вирішення
цього питання на розсуд обласної
ради. На нашу думку, така ситуація
взагалі є неприпустимою і потребує
законодавчого врегульовання. У свою
чергу, пропонуємо законодавчо за-
кріпити загальний склад депутатів
районних рад з населенням до 40 000 жи-
телів – 15 осіб та по 2 депутати на
кожні наступні 20 000 жителів, але не
більше 29. Загальний склад депутатів
обласних рад з населенням до 2 млн
жителів – 30 депутатів та по 3 депута-
ти на кожні наступні 500 000 жителів.

Український законодавець, подіб-
но як польський, передбачив підстави
дострокового припинення повнова-
жень ради всіх рівнів. Так, відповідно,
до ст. 78 Закону про місцеве самовря-
дування в Україні такими підставами
є: 1) прийняття рішень з порушенням

Конституції України, Закону про міс-
цеве самоврядування та інших зако-
нів, прав і свобод громадян та ігнору-
вання при цьому вимог компетентних
органів про приведення цих рішень у
відповідність із законом; 2) якщо сесії
ради не проводяться без поважних
причин у строки, встановлені Зако-
ном, або рада не вирішує питань, від-
несених до її відання. Як слушно за-
значає О. Ф. Фрицький, органи та
посадові особи місцевого самовряду-
вання повинні під свою відповідаль-
ність вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і зако-
нів України.А тому прийняття місцеви-
ми радами рішень усупереч Конститу-
ції та законам України, з перевищен-
ням їх повноважень та з порушенням
установленої процедури є підставою
дострокового припинення їх повнова-
жень.Також, на думку вченого, підста-
вою для дострокового припинення
повноважень ради може бути при-
йняття місцевими радами рішень з
порушенням прав і свобод громадян,
у результаті чого обмежуються права
людини, створюються перешкоди для
їх здійснення, на особу покладаються
обов’язки, не передбачені законодав-
ством, або громадянин незаконно
притягається до якогось виду відпові-
дальності [13, с. 170].

У порівнянні з польським законо-
давством, в якому передбачена мож-
ливість дострокового припинення
повноважень представницьких органів
територіального самоврядування тіль-
ки через проведення місцевого ре-
ферендуму і тільки за ініціативи жи-
телів, що мають активне виборче
право, в Україні існують деякі відмін-
ності. Так, право порушувати питання
про дострокове припинення повнова-
жень місцевої ради, згідно з частина-
ми 2–4 ст. 78 Закону «Про місцеве само-
врядування в Україні» надано територі-
альній громаді, голові відповідної міс-
цевої ради та Верховній Раді України.
Зокрема, територіальна громада може
у будь-який час достроково припи-
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нити повноваження сільської, селищ-
ної, міської, районної у місті ради,
через проведення місцевого рефе-
рендуму, який призначається як на
пропозицію голови цієї ради, так і на
вимогу не менш як 1/10 частини гро-
мадян, що проживають на відповідній
території і мають право голосу. Вер-
ховна Рада України, за наявності рішен-
ня суду про визнання актів ради неза-
конними та висновків відповідного її
комітету, може, за ініціативою сільсь-
кого, селищного, міського голови,
голови обласної, Київської, Севасто-
польської міської державної адміні-
страції, призначити позачергові вибо-
ри сільської, селищної, міської, район-
ної у місті, районної, обласної рад.

Як бачимо, в Україні, по-перше,
існує відмінність у достроковому при-
пиненні повноважень ради на місце-
вому рівні (сільської, селищної, місь-
кої, районної в місті) та на регіональ-
ному рівні (районної і обласної). Так,
повноваження сільської, селищної,
міської, районної в місті рад можуть
бути припинені достроково як за
рішенням місцевого референдуму,
так і через призначення Верховною
Радою України позачергових виборів
сільської, селищної, міської, районної
у місті ради; натомість дострокове
припинення повноважень районної і
обласної ради, можливе тільки при-
значенням Верховною Радою Украї-
ни позачергових виборів. По-друге,
суб’єктами порушення питання щодо
дострокового припинення повно-
важень сільської, селищної, міської,
районної у місті ради шляхом прове-
дення місцевого референдуму є голо-
ва відповідної ради або не менш як
1/10 частини громадян, що прожива-
ють на відповідній території і мають
право голосу. У разі ж визнання актів
сільської, селищної, міської, районної
і обласної ради незаконними за
рішенням суду, висновків відповідного
комітету Верховної Ради, дострокове
припинення повноважень сільської,
селищної, міської, районної і обласної

рад відбувається через призначення
Верховною Радою позачергових ви-
борів до цих рад. Ініціювати поза-
чергові вибори сільської, селищної,
міської, районної і обласної рад 
може сільський, селищний, міський
голова і голова обласної, Київської,
Севастопольської міської державної
адміністрації. Вважаємо, що така роз-
біжність правового регулювання
обумовлена фактом відсутності зако-
нодавчого закріплення правового ста-
тусу територіальних громад на рівні
району і області. На нашу думку, ра-
ди, незалежно від їхнього рівня (місцеві
чи регіональні), є представницькими
органами, тому саме виборці мають
право вирішувати чи належним чи-
ном ці органи виконують свої повно-
важення. І цілком неприпустимим є
втручання державних органів, в особі
голів державних адміністрацій, із 
пропозицією дострокового припинен-
ня повноважень рад через призначен-
ня Верховною Радою України поза-
чергових виборів сільської, селищної,
міської, районної у місті, районної,
обласної ради. На наш погляд, єдиною
формою дострокового припинення
повноважень представницьких орга-
нів місцевого самоврядування, варто
визначити місцевий референдум, а
єдиним повноважним суб’єктом, яко-
му це право належить, слід визначити
територіальну громаду.

Отже, здійснивши порівняльний
аналіз порядку формування представ-
ницьких органів місцевого (терито-
ріального) самоврядування Польщі 
та України можна внести такі про-
позиції щодо вдосконалення україн-
ського законодавства: по-перше, змен-
шити кількісний склад місцевих рад,
і, з урахуванням польського досвіду,
встановити загальний кількісний склад
депутатів для сільської, селищної,
міської ради з населенням до 10 000 жи-
телів – 15 осіб, до 20 000 жителів – 21,
до 50 000 жителів – 23, до 100 000 жи-
телів – 25, до 20 000 жителів – 31 та 
по три депутати на кожні наступні
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100 000 жителів, але не більше 45 де-
путатів; по-друге, встановити кількіс-
ний склад районних і обласних рад,
зокрема, законодавчо встановити за-
гальний склад депутатів районних
рад з населенням до 40 000 жителів –
15 осіб та по 2 депутати на кожні
наступні 20 000 жителів, але не біль-
ше 29. Загальний склад депутатів
обласних рад з населенням до 2 млн жи-
телів – 30 депутатів та по 3 депутати
на кожні наступні 500 000 жителів;

по-третє, передбачити можливість
дострокового припинення повнова-
жень представницьких органів місце-
вого самоврядування тільки через
проведення місцевого референдуму
і тільки за ініціативи жителів, що
мають активне виборче право; по-
четверте, надати можливість сільській,
селищній, міській радам обирати серед
депутатів власного голову ради, який
буде організовувати і забезпечувати
роботу представницького органу.
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Бучинська А. Й. Нормативно-правові підстави формування представницьких
органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз

У статті, на підставі порівняльного аналізу законодавства Польщі та України,
досліджуються нормативно-правові підстави формування представницьких орга-
нів місцевого (територіального) самоврядування. Автор робить висновок про
необхідність зменшення кількісного складу місцевих, районних та обласних рад
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в Україні, а також пропонує надати право дострокового припинення повноважень
представницьких органів місцевого самоврядування тільки членам відповідної
територіальної громади шляхом проведення референдуму.

Ключові слова: представницькі органи місцевого (територіального) самовряду-
вання, кількісний склад ради.

Бучинская А. И. Нормативно-правовые основания формирования представи-
тельских органов местного самоуправления Польши и Украины: сравнительный
анализ

В статье, на основании сравнительного анализа законодательства Польши и
Украины, исследуются нормативно-правовые основания формирования представи-
тельских органов местного (территориального) самоуправления. Автор делает вы-
вод о необходимости уменьшения количественного состава местных, районных и
областных советов в Украине, а также предлагает дать право досрочного прекра-
щения полномочий представительских органов местного самоуправления только
членам соответствующего территориального общества путем проведения рефе-
рендума.

Ключевые слова: представительские органы местного (территориального)
самоуправления, количественный состав совета.

Buchynska A. Legal basis of formation of representative local authorities of Poland
and Ukraine: comparative analysis

The article, based on a comparative analysis of the legislation in Poland and Ukraine,
studied legal base for creating representative bodies of local (territorial) governments.
The author concludes that the need to reduce the number of members of local, district
and regional councils in Ukraine, and is invited to give the right of early termination of
the powers of representative bodies of local self-government to members of the relevant
territorial community through a referendum.

Key words: local representative authorities, quantitative composition of council.


