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Повноваження представницьких органів
місцевого самоврядування Польщі 
та України: порівняльний аналіз

При реалізації завдань місцевого
самоврядування значна роль відведе-
на органам, і це зрозуміло, адже саме
вони повинні на професійній основі
забезпечити регулювання й управління
суттєвою часткою публічних справ.
Втім, ефективність управлінської
діяльності органів місцевого самовря-
дування залежить від повноти наді-
лення їх реальними повноваженнями.

Метою статті є дослідити повнова-
ження представницьких органів місце-
вого (територіального) самоврядування
Польщі та України. Завданням є здійс-
нити порівняльний аналіз повнова-
жень представницьких органів місце-
вого (територіального) самоврядуван-
ня Польщі та України, та з урахуванням
польського досвіду, сформулювати
пропозиції щодо вдосконалення пере-



ліку повноважень представницьких
органів місцевого самоврядування в
Україні.

При здійсненні порівняльного ана-
лізу повноважень органів місцевого
самоврядування Польщі та України,
варто звернути увагу на концептуаль-
ну відмінність у підході польського і
українського законодавця до визначен-
ня правового статусу органів терито-
ріального самоврядування. У Польщі
основу територіального самоврядуван-
ня становлять самоврядні територіаль-
ні одиниці (гміна, повіт, воєводство),
що наділені статусом юридичної 
особи і діють через представницькі і
виконавчі органи територіального
самоврядування. Як зазначає поль-
ський дослідник Х. Іздебський, зако-
нодавець не наділив органи територі-
ального самоврядування статусом окре-
мих суб’єктів, які мають право при-
ймати рішення владного характеру
(imperium) і виступати від власного
імені, натомість прийняв цивільно-
правову конструкцію органів терито-
ріального самоврядування (dominium),
а це означає, що останні виступають
від імені юридичної особи, якою є само-
врядна територіальна одиниця [1, 151].

В Україні існує відмінна ситуація,
а саме, органи місцевого самоврядуван-
ня є юридичними особами, які наділе-
ні владними повноваженнями, тому їх
діяльність регламентується нормами
публічного права. Як зазначають 
В. В. Кравченко і М. В. Пітцик,
«публічно-владний характер повнова-
жень органів публічної влади виявля-
ється в тому, що: а) рішення, які при-
ймає орган публічної влади, є обов’яз-
кові для виконання всіма громадянами,
іноземцями, особами без громадян-
ства, органами, установами та органі-
заціями, їх посадовими особами, на
яких поширюється компетенція цього
органу; б) для забезпечення виконан-
ня прийнятих рішень орган публічної
влади наділяється необхідними мате-
ріальними засобами; в) виконання рі-
шень органу публічної влади, прийнятих

у межах його компетенції, забезпечує-
ться не лише застосуванням різнома-
нітних засобів переконання, заохочен-
ня, організаційно-масової роботи тощо,
але й можливістю застосування від-
повідних засобів примусу» [2, 189–190].

Конституція Польщі не розглядає
органи територіального самоврядуван-
ня як окремий суб’єкт, що має владні
повноваження. В Основному Законі
Польщі дається лише загальна вказів-
ка про компетенцію самоврядних оди-
ниць територіального самоврядуван-
ня, які покликані виконувати публічні
завдання [3, ст. 166], а також, містить-
ся положення про те, що публічні зав-
дання самоврядні одиниці виконують
за допомогою представницьких і
виконавчих органів [3, ч. 1 ст. 169].
Більш детально компетенцію органів
територіального самоврядування регла-
ментують закони Польщі про терито-
ріальне самоврядування.

Так, ч. 1 ст. 18 Закону Польщі 
«Про самоврядування гміни», ви-
значено, що до повноважень ради
гміни, яка є базовим (місцевим) рів-
нем територіального самоврядуван-
ня, належить вирішення всіх справ,
які віднесено до компетенції гміни,
якщо законами не передбачено інше.
У частині 2 цієї норми міститься пере-
лік виключних повноважень ради
гміни [4]. На рівні повіту і воєводства,
які становлять відповідно локальний і
регіональний рівень територіального
самоврядування, повноваження пред-
ставницьких органів установлені у
вигляді виключних повноважень, пе-
релік яких міститься відповідно у 
ст. 12 Закону Польщі «Про самовря-
дування повіту» [5] та у ст. 18 Закону
Польщі «Про самоврядування воє-
водства» [6].

У польському законодавстві роз-
поділ повноважень між представни-
цькими і виконавчими самоврядни-
ми органами різниться залежно від
рівня територіального самоврядування.
Так, на місцевому рівні, якою є гміна,
до повноважень ради гміни віднесено
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регулювання і управління всіма спра-
вами, які віднесено до компетенції
гміни, якщо законами не передбачено
інше [4, ч. 1 ст. 18], тобто діє принцип
компетенції ради гміни в усіх справах,
віднесених на користь гміни. На думку
польського науковця Х. Іздебського,
існує принципова відмінність між
компетенцією органів локального 
(гміна, повіт) і регіонального (воєвод-
ство) самоврядування. На локальному
рівні, існує припущення, що Рада гмі-
ни і Рада повіту є компетентна щодо
вирішення всіх справ, віднесених до
відповідного рівня. Водночас, коли на
рівні воєводства діє відмінний прин-
цип, тобто компетентним у вирішенні
всіх справ є правління воєводства,
що є виконавчим органом самовряду-
вання [1, 145].

Як зазначалось вище, доктринальні
підходи у визначенні правового стату-
су органів місцевого самоврядування
Польщі й України різняться, що знахо-
дить своє відображення в закріпленні
повноважень на законодавчому рівні.
А саме, законодавчі положення щодо
визначення повноважень органів міс-
цевого самоврядування в Україні, які
є самостійними юридичними особами
у порівнянні з польським законодав-
ством, де статусом юридичної особи
наділені самоврядні територіальні
одиниці, є значно розбудовані.

Так, український законодавець, на
відміну від польського, на консти-
туційному рівні в ч. 1 ст. 143 Основно-
го Закону України визначив перелік
повноважень територіальних громад
та утворюваних ними органів. У ча-
стині другій цієї статті Конституції
України міститься перелік повнова-
жень представницьких органів регіо-
нального рівня – обласних та район-
них рад [7]. На думку українського
вченого В. І. Борденюка, першоосно-
ву для розподілу повноважень у сфері
місцевого самоврядування містить ч. 1
ст. 143 Конституції України, яка «го-
ловні повноваження місцевого само-
врядування адресує територіальним

громадам та утворюваним ними орга-
нам місцевого самоврядування, під
якими треба розуміти відповідні ради,
а не їх виконавчі органи,оскільки остан-
ні безпосередньо територіальною
громадою не створюються. Це сто-
сується й окремих повноважень орга-
нів виконавчої влади, якими повинні
наділятися відповідні ради, а не їх
виконавчі органи» [8, 148–149].

Конституційні положення щодо
повноважень органів місцевого само-
врядування знайшли своє відображен-
ня в Законі «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», а саме відповідно до
ч. 3 ст. 10 цього Закону представни-
цькі органи місцевого самоврядування,
сільські, селищні, міські голови, вико-
навчі органи місцевого самоврядуван-
ня діють за принципом розподілу пов-
новажень у порядку і межах, визначе-
них законодавством України. Загаль-
на компетенція сільських, селищних,
міських рад встановлена ст. 25 зазна-
ченого Закону, в межах якої місцеві
ради правомочні розглядати і вирішу-
вати питання, віднесені Конституцією
України та іншими законами до їх
відання. У ст. 26 зазначеного Закону
закріплюється виключна компетен-
ція місцевих рад, у вигляді питань, які
вирішуються цими радами лише на
їхніх пленарних засіданнях. Щодо пов-
новажень районних і обласних рад, то 
ст. 43 Закону про місцеве самовряду-
вання закріплює лише перелік пи-
тань, які вирішуються цими радами
виключно на сесіях [9].

Як зазначає О. Ф. Фрицький, ви-
ключні повноваження рад місцевого
самоврядування досить сталі – їх не
можна змінити довільно, натомість
загальні повноваження більш рухомі,
але обмежені повноваженнями, які
вирішуються лише на пленарних засі-
даннях рад [10, 177]. Щодо закріплен-
ня виключної компетенції місцевих
рад, то О. В. Чернецька вважає,
що цей інститут є одним із засобів
забезпечення провідної ролі цих рад
як представницьких органів місцевого
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самоврядування, які покликані пред-
ставляти відповідні територіальні
громади та здійснювати від їх імені і в
їх інтересах функції і повноваження
місцевого самоврядування. Ніякі інші
органи чи посадові особи місцевого
самоврядування не мають права при-
ймати рішень з питань, віднесених до
виключної компетенції сільських,
селищних, міських рад. До того ж,
детальне визначення предмета відан-
ня і компетенції місцевих рад в Законі
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» є запорукою від
втручання в їхню діяльність державних
органів, гарантією їхньої самостійності
в межах, визначених законом. Перелік
повноважень місцевих рад є відносно
визначеним, а це передбачає можли-
вість їх розширення шляхом прийнят-
тя нових нормативно-правових актів
[11, 95–96]. П. М. Любченко вказує, що,
здійснюючи загальну компетенцію,
місцеві ради правомочні розглядати і
вирішувати питання, віднесені Кон-
ституцією та законами України до їх
відання, натомість до виключної ком-
петенції належать питання, які пере-
бувають у віданні рад і підлягають
розгляду тільки на їх пленарних засі-
даннях [12, 208].

У науковій літературі розгляда-
ється два основних способи розподілу
повноважень у системі органів місце-
вого самоврядування. У першому
випадку, в законі визначаються ви-
ключні повноваження територіальної
громади (як первинного суб’єкта міс-
цевого самоврядування), виключні
повноваження ради (як представни-
цького органу територіальної грома-
ди). Визначається перелік питань, які
мають вирішуватися або лише самою
громадою на місцевому референдумі,
або ж радою на її пленарних засідан-
нях. При цьому способі розподілу 
повноважень діє принцип пріоритету
повноважень територіальної громади
щодо повноважень органів місцевого
самоврядування, а також ради – від-
носно її виконавчих органів. Суть цього

принципу полягає в тому, що терито-
ріальна громада потенційно може
розглядати та вирішувати будь-яке
питання, віднесене до відання місцево-
го самоврядування. Так само рада роз-
глядає і вирішує всі питання, за винят-
ком тих, які віднесено до виключних
повноважень територіальної грома-
ди. Що ж стосується виконавчих орга-
нів ради, то вони мають вирішувати
будь-які питання, віднесені до відання
місцевого самоврядування, за винят-
ком тих з них, які мають вирішувати-
ся виключно територіальною грома-
дою та радою. Для другого способу
розподілу повноважень в системі міс-
цевого самоврядування, характерним
є те, що, при збереженні пріоритету
повноважень територіальної громади
відносно органів місцевого самовря-
дування, повноваження рад визнача-
ються окремо від повноважень їх
виконавчих комітетів. Ради не мають
права розглядати та вирішувати на
своїх пленарних засіданнях ті пи-
тання, що віднесені до компетенції 
їх виконавчих органів. Як зазначає 
М. І. Корнієнко, саме такий спосіб
розподілу повноважень між сіль-
ськими, селищними, міськими радами
та їх виконавчими органами знайшов
своє відображення в Законі «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
(статті 25–40) [13, 651–652].

Як бачимо з існуючої моделі розпо-
ділу повноважень в українській систе-
мі місцевого самоврядування, В. І. Бор-
денюк вважає, що віднесення до
відання сільських, селищних, міських
рад лише питань прямо визначених
Конституцією та законами України
послаблює роль представницьких ор-
ганів у механізмі місцевого самовряду-
вання. Підтвердженням цього є також
поділ компетенції сільських, селищних,
міських рад на загальну і виключну.
До виключної компетенції відносять-
ся питання, що мають вирішуватися
відповідними радами виключно на їх
пленарних засіданнях, а до загальної –
також питання, які вони можуть пере-
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давати виконавчим органам та сіль-
ському, селищному, міському голові
(наприклад, п. 19 ч. 4 ст. 42 Закону 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», згідно з яким сільські, селищні,
міські голови, крім повноважень, що
визначені в ч. 3 цієї статті, здійснюють
інші повноваження місцевого самовря-
дування, якщо вони не віднесені до
виключних повноважень ради або не
віднесені радою до відання її виконав-
чих органів), що створює певні перед-
умови для підміни відповідних рад їх
виконавчими органами. До проявів
послаблення ролі сільських, селищ-
них, міських рад у механізмі здійснен-
ня місцевого самоврядування можна
також віднести й те, що серед ви-
ключних повноважень відповідних
рад, частка тих повноважень, які без-
посередньо стосуються вирішення
ними питань місцевого значення та
характеризують їх як органи місцево-
го самоврядування, є доволі незнач-
ною. Окрім цього, відповідно до ч. 2
ст. 10 Закону «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» сільські, селищні,
міські ради можуть передавати свої
повноваження обласним та районним
радам, що представляють інтереси
територіальних громад у межах пов-
новажень, визначених Конституцією і
законами України, а також повнова-
жень, переданих їм відповідними рада-
ми. Так, згідно з п. 19 ч. 1 ст. 43 цього
Закону районні та обласні ради можуть
вирішувати за дорученням сільських,
селищних, міських рад питання про
продаж, передачу в оренду, концесію
або під заставу об’єктів комунальної
власності, які забезпечують спільні
потреби територіальних громад і
перебувають в управлінні районних і
обласних рад, а також придбання
таких об’єктів у встановленому зако-
ном порядку [8, 141–142]. В. І. Борде-
нюк пропонує, і слід з цим погоди-
тись, вирішувати питання взаємовід-
носин між сільськими, селищними,
міськими радами та їх виконавчими
органами на принципово іншій кон-

цептуальній основі.А саме, при розпо-
ділі функцій і повноважень у системі
місцевого самоврядування компетен-
ція представницького органу місцево-
го самоврядування має бути похідною
від компетенції територіальної грома-
ди, а компетенція виконавчих органів –
від компетенції відповідних рад, які
безпосередньо уособлюють ці тери-
торіальні громади. В результаті тако-
го підходу, вирішення переважної
більшості питань місцевого значення,
за винятком тих питань, які мають
вирішуватися виключно на місцевому
референдумі, має бути віднесено до
повноважень відповідних рад як пер-
винних (після територіальної грома-
ди) суб’єктів місцевого самоврядуван-
ня. Натомість, виконавчі органи, які
уособлюють територіальні громади
опосередковано, повинні мати право
вирішувати будь-які питання, віднесе-
ні до відання місцевого самоврядуван-
ня, за винятком тих, що вирішуються
виключно територіальною громадою
або відповідною радою на її пленар-
них засіданнях [8, 148–149].

Щодо самоврядування на рівні
району і області, то воно обумовле-
но лише наявністю функціонування
районних і обласних рад, які, як відо-
мо, представляють тільки спільні
інтереси територіальних громад сіл,
селищ, міст, розташованих в районі,
області і не мають своїх виконавчих
органів, що обумовлює специфіку їх
діяльності, в т. ч. щодо можливості
здійснювати управління публічними
справами. Слід наголосити, що район-
ні й обласні ради також є представ-
ницькими органами територіальних
громад, тому їхні повноваження в
цілому повинні покриватися з повнова-
женнями сільських, селищних та мі-
ських рад. Законодавець поділив пов-
новаження районних і обласних рад
на дві групи: ті, які вирішуються ра-
дою на її пленарних засіданнях (ст. 43
Закону про місцеве самоврядування),
а також ті, які рада має делегувати
відповідно районній,обласній державній
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адміністрації (ст. 44 зазначеного За-
кону). Окрім цього, ч. 2 ст. 10 цього
Закону передбачено, що районні та
обласні ради можуть здійснювати
повноваження, передані їм сільськими,
селищними, міськими радами. Виключ-
ні повноваження районної, обласної
ради, як і повноваження сільських,
селищних, міських рад, також поділя-
ються на повноваження з організації
роботи в раді, по формуванню органів
ради та контролю за їх діяльністю, а
також на повноваження з безпосеред-
нього вирішення питань, віднесених
до відання місцевого самоврядування
районного, обласного рівня.

Отже, проаналізувавши повнова-
ження представницьких органів міс-
цевого самоврядування Польщі та
України, насамперед, слід відзначити
однаковість підходу польського і
українського законодавця щодо вста-
новлення пріоритетності повноважень
представницьких органів, які уособлю-
ють територіальну громаду та діють
від її імені, що також відповідає поло-
женням Європейської хартії про міс-
цеве самоврядування. І хоча, як відо-
мо, територіальна громада є суб’єк-
том місцевого самоврядування, але
законодавець наділяє повноваження-
ми органи місцевого самоврядування,
адже саме вони є реалізаторами
функцій і компетенції місцевого само-
врядування.

Окрім подібності, вбачається від-
чутна різниця в регулюванні цього
інституту в законодавствах двох дер-
жав. Першою, на нашу думку, концеп-
туальною відмінністю є те, що орга-
ни територіального самоврядування
Польщі не мають статусу юридичної
особи, а діють від імені самоврядної
одиниці, основу якої становлять жите-
лі, що проживають на її території, і
яка наділена статусом юридичної
особи. Тому, в польському законодав-
стві визначальною рисою здійснюва-
них органами територіального само-
врядування повноважень є завдання,
які покликані виконувати самоврядні

територіальні одиниці. Повноваження
органів територіального самовряду-
вання визначаються фактично вихо-
дячи з тих завдань, які повинні вирі-
шувати самоврядні одиниці. В Україні
ситуація є відмінною. Оскільки юри-
дичними особами є органи місцевого
самоврядування, український законо-
давець сконцентрував увагу не на зав-
даннях місцевого самоврядування, а
на повноваженнях органів місцевого
самоврядування. І тільки через повно-
важення органів місцевого самовря-
дування можна визначити перелік
питань місцевого значення, які є
об’єктом місцевого самоврядування в
Україні. До того ж, у Польщі, терито-
ріальному самоврядуванню належить
управління значною частиною пуб-
лічних справ, а це значно розширює
повноваження органів територіаль-
ного самоврядування, в т. ч. пред-
ставницьких органів. Іншим словом,
у польського законодавця немає не-
обхідності широко регламентувати
повноваження органів територіально-
го самоврядування. З цього виникає
друга відмінність між визначенням
переліку виключної компетенції пред-
ставницьких органів територіального
самоврядування Польщі і України.
Однак у польському законодавстві
перелік виключної компетенції пред-
ставницьких органів на всіх трьох рів-
нях територіального самоврядування
є незначний (біля 20), тоді як в Украї-
ні до переліку виключної компетенції
місцевих рад віднесено понад 50 пози-
цій. Наступною відмінністю є вста-
новлення загальної компетенції пред-
ставницьких органів місцевого само-
врядування в законодавстві двох дер-
жав. У Польщі до повноважень пред-
ставницьких органів місцевого рівня
(ради гміни) належить вирішення всіх
питань, які віднесено до компетенції
гміни, тобто навіть тих, які прямо не
визначені законодавством. Натомість,
в Україні, до загальної компетенції
місцевих рад віднесено питання, які
чітко визначені законом. Ця норма
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значно звужує діяльність місцевих рад
в Україні, оскільки може виникнути
ситуація, коли всі органи місцевого
самоврядування самоусунуться від
вирішення питань, які потребують
негайного розв’язання. Щодо повно-
важень районних і обласних рад, то
відсутність власних виконавчих орга-
нів взагалі викликає сумнів можливо-
сті реалізовувати надані їм законом
повноваження.

Таким чином, здійснивши порівняль-
ний аналіз повноважень представ-
ницьких органів місцевого самовряду-
вання Польщі та України, вбачається
необхідність запропонувати подальше

вдосконалення визначення переліку
повноважень представницьких орга-
нів місцевого самоврядування в Ук-
раїні. По-перше, до повноважень міс-
цевих рад необхідно віднести вирі-
шення всіх справ, що належать до
компетенції місцевого самоврядування.
По-друге, зменшити перелік виключ-
ної компетенції сільських, селищних,
міських рад, шляхом визначення пере-
ліку завдань, які покликано вирішува-
ти місцеве самоврядування. По-третє,
надати можливість районним і облас-
ним радам, створювати власні вико-
навчі органи, які будуть виконувати 
їхні рішення.
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Діхтієвський П. В., Бучинська А. Й. Повноваження представницьких органів
місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз

У статті, на підставі порівняльного аналізу законодавства Польщі та України,
досліджуються повноваження представницьких органів місцевого (територіально-
го) самоврядування. Автори дійшли висновку про необхідність віднести до повно-
важень представницьких органів місцевого самоврядування вирішення всіх
питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування.

Ключові слова: повноваження, загальна і виключна компетенція представ-
ницьких органів місцевого самоврядування.

Дихтиевский П. В., Бучинская А. И. Полномочия представительских органов
местного самоуправления Польши и Украины: сравнительный анализ

В статье, на основании сравнительного анализа законодательства Польши и
Украины, исследуются полномочия представительских органов местного (терри-
ториального) самоуправления. Авторы делают вывод о необходимости отнести к
полномочиям представительских органов местного самоуправления решения всех
вопросов, которые принадлежат к компетенции местного самоуправления.

Ключевые слова: полномочия, общая и исключительная компетенция пред-
ставительских органов местного самоуправления.

Dikhtiievskyi P., Buchynska A. Authorities of local government of Poland and Ukra-
ine: comparative analysis

The articles researches authorities of local governments on the basis of comparative
analysis of legislation of Poland and Ukraine. The authors concludes on necessity 
to authorize local governments to solve all issues related to a competence of local autho-
rities.

Key words: authorities, general and exclusive competence of local representative
authorities.


