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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеве самоврядування в Україні
Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:
народовладдя;
законності;
гласності;
колегіальності;
поєднання місцевих і державних інтересів;
виборності;
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень,
визначених цим та іншими законами;
підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових
осіб;
державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 5. Система місцевого самоврядування
1. Система місцевого самоврядування включає:
територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ, міст;
органи самоорганізації населення.
2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради
відповідно до цього Закону 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.
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Стаття 7. Місцевий референдум
1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого
значення шляхом прямого волевиявлення.
2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене
Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.
3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до
відання органів державної влади.
4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на
відповідній території.
5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що
вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Стаття 9. Місцеві ініціативи
1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку
місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким
органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.
3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає
обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з
питань місцевої ініціативи.
4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи,
обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого
самоврядування або статутом територіальної громади.

Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування
1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що
представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах
функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та
іншими законами.
2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених
Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм
сільськими, селищними, міськими радами.
3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови,
виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у
порядку і межах, визначених цим та іншими законами.
4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією
України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад.
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5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється
відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами,
затвердженими Кабінетом Міністрів України.
(статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно
із Законом
України від
28.12.2007 р.
N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 89 розділу II Закону
України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не
відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

Стаття 11. Виконавчі органи рад
1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх
створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами
виконавчі органи.
(положення частини першої статті 11 визнано такими, що
відповідають Конституції України (є конституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
09.02.2000 року N 1-рп/2000)

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є
підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм
повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам
виконавчої влади.
3. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500
жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий
орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім
розпоряджання земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова
одноособово.

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова
1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної
громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів
кількох сіл), селища, міста.
2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною
громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного
голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній
основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових
місцевих виборах, визначається Конституцією України.
(частина друга статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської,
селищної, міської ради, головує на її засіданнях.
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4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати
свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім
викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою
діяльністю, одержувати
від цього прибуток.
(положенню частини четвертої статті 12 у взаємозв'язку з
положенням частини першої цієї статті дано офіційне
тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 20.05.2004 р. N 12-рп/2004)

5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів
рад,
передбачені
законом про статус
депутатів рад, якщо
(положенням статті 12 дано офіційне тлумачення згідно з
Рішенням Конституційного Суду України від 06.07.99 р. N
інше не встановлено
7-рп/99)
законом.
(положенням статті 12 дано офіційне тлумачення згідно з
Рішенням Конституційного Суду України від 25.12.2003 р.
N 21-рп/2003)

Стаття 13. Громадські слухання
1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з
депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких
члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити
пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого
самоврядування.
2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають
обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.
4. Порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної
громади.

Стаття 14. Органи самоорганізації населення
1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за
ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи
самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.
2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за
місцем проживання визначаються законом.

Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого
самоврядування
1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх
повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в
асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання, які підлягають
реєстрації відповідно до законодавства в органах Міністерства юстиції України.
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(частина перша статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.04.2009 р. N 1275-VI)

2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до відповідних
міжнародних асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування.
3. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування не
можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування.
(частина третя статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.04.2009 р. N 1275-VI)

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи
місцевого самоврядування
1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими
законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть
відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
2. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження
органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам
виконавчої влади.
3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме
майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої
спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
(частина третя статті 16 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2813-IV)

4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими
ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на
місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. У разі якщо територіальна
громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права
управління майном та фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста або
міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у
місті міська рада здійснює управління майном та фінансовими ресурсами, які є у власності
територіальних громад районів у містах, та несе відповідальність перед громадою
відповідного району у
місті.
(положення частини четвертої статті 16 визнано такими,
що відповідають Конституції України (є конституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
09.02.2000 року N 1-рп/2000)

5. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності
здійснюють відповідні ради.
6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до Державного бюджету
України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.
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7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і особливостей можуть
перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні
кошти.
8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада може наділяти
частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні
кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих
повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.
9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків
України.

Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з
підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у
комунальній власності відповідних територіальних громад
Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та
організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад,
будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам
місцевого самоврядування.

Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з
підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають
у комунальній власності відповідних територіальних громад
1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та
організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних
громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах
повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.
2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу
підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності
відповідних територіальних громад, надають відповідну інформацію.
3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а
також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях,
що не перебувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих їм
повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста
1. З метою врахування історичних, національно-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.
2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в органах Міністерства
юстиції України.
3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної громади може
бути його невідповідність Конституції та законам України. Відмова в реєстрації статуту
територіальної громади може бути оскаржена в судовому порядку.
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Стаття 20. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб
місцевого самоврядування
Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування
може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної
влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм
власних повноважень.

Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве
самоврядування
Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з
Конституцією та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи
надзвичайного стану.

Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і
областей
1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (герб, прапор
тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві
особливості і традиції.
2. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст
районними, обласними радами може бути затверджена символіка відповідно району, області.
3. Зміст, опис та порядок використання символіки територіальних громад сіл, селищ,
міст, районів і областей визначаються відповідною радою згідно з законом.

Стаття 23. Підняття Державного Прапора України
На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний
Прапор України.

Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування
1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією
України, цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону.
2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, а також в
Автономній Республіці Крим визначається Конституцією України та цим Законом з
особливостями, передбаченими законами про міста Київ і Севастополь.
3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються
у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами
Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої
компетенції.
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Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад
Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад
Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені
Конституцією України,
цим
та
іншими
законами до їх відання.
(положенням статті 25 дано офіційне тлумачення
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
16.04.2009 р. N 7-рп/2009)

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі
питання:
1) затвердження регламенту ради;
2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх
складу, обрання голів комісій;
3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження
персонального складу;
внесення змін до складу
виконавчого комітету
(положення пункту 3 частини першої статті 26 визнано
такими, що відповідають Конституції України (є
та його розпуск;
конституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 09.02.2000 року N 1-рп/2000)

(дію пункту 3 частини першої статті 26 зупинено на 2007
рік стосовно встановлення чисельності та штатів апарату та
виконавчих органів відповідної ради згідно із Законом
України від 19.12.2006 р. N 489-V)
(дію пункту 3 частини першої статті 26 відновлено у
зв'язку із виключенням пункту 47 статті 71 Закону України
від 19.12.2006 р. N 489-V згідно із Законом України від
15.03.2007 р. N 749-V)

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому
цим Законом;
(пункт 4 частини першої статті 26 у редакції
Закону України від 21.04.2005 р. N 2554-IV)
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5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури
виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів
відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх
утримання;
(положення пункту 5 частини першої статті 26 визнано
такими,
що
відповідають Конституції
України
(є
конституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 09.02.2000 року N 1-рп/2000)
(дію пункту 5 частини першої статті 26 зупинено на 2007
рік стосовно встановлення чисельності та штатів апарату та
виконавчих органів відповідної ради згідно із Законом
України від 19.12.2006 р. N 489-V)
(дію пункту 5 частини першої статті 26 відновлено у
зв'язку із виключенням пункту 47 статті 71 Закону України
від 19.12.2006 р. N 489-V згідно із Законом України від
15.03.2007 р. N 749-V)

(пункт 5 частини першої статті 26 із змінами, внесеними
згідно із
Законом
України від
28.12.2007 р.
N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 2 пункту 89 розділу II Закону
України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не
відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих
органів ради;
(положення пункту 6 частини першої статті 26 визнано
такими,
що
відповідають Конституції
України
(є
конституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 09.02.2000 року N 1-рп/2000)

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;
8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх
керівників;
9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність
виконавчих
органів
ради;
(положення пункту 9 частини першої статті 26 визнано
такими,
що
відповідають Конституції
України
(є
конституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 09.02.2000 року N 1-рп/2000)

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;
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(положення пункту 10 частини першої статті 26 визнано
такими,
що
відповідають Конституції
України
(є
конституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 09.02.2000 року N 1-рп/2000)

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та
посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень
ради;
13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в
порядку, встановленому законом;
15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам
України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її
повноважень;
16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського,
селищного,
міського
голови у випадках,
передбачених
цим
(положення пункту 16 частини першої статті 26 визнано
такими,
що
відповідають Конституції
України
(є
Законом;
конституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 09.02.2000 року N 1-рп/2000)

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення
референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського,
селищного, міського голови;
20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими
власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів,
матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм
добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого
самоврядування;
23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про
виконання відповідного бюджету;
24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених
законом;
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25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
(пункт 25 частини першої статті 26 в редакції
Закону України від 06.09.2005 р. N 2813-IV)

26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а
також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по
місцевих податках і зборах;
29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає
зарахуванню до місцевого бюджету;
30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;
затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної
власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов
приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в
установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів
комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу
якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію
об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та
перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної
територіальної громади;
(пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.07.99 р. N 997-XIV)

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а
також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими
колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної
громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого
референдуму;
(пункт 30 частини першої статті 26 доповнено абзацом
другим згідно із Законом України від 11.07.2001 р. N 2628-III)
31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо
управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної
громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими
суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування
(утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих
органів (служб);
33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами
комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
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35) затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за
користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне
використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого
дозволу;
37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення
пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками
природи, історії або культури, які охороняються законом;
38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища,
міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими
нормативами включає відповідну територію;
39) створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів
відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних
інспекторів цієї міліції;
(пункт 39 частини першої статті 26 виключено
згідно із Законом України
від 04.03.2004 р. N 1577IV)

(дію пункту 39 частини першої статті 26 відновлено на
2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону України від
04.03.2004 р. N 1577-IV згідно із Законами України від
23.12.2004 р. N 2285-IV, від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
на 2006 рік - згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N
3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N
489-V,
відновлено у зв'язку з втратою чинності Законом України
від 04.03.2004 р. N 1577-IV згідно із Законом України від
28.12.2007 р. N 107-VI)

40) заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність
щодо охорони громадського порядку на відповідній території, порушення перед
відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих
органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;
(пункт 40 частини першої статті 26 у редакції
Закону України від 04.03.2004 р. N 1577-IV)

(дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті
26 відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону
України від 04.03.2004 р. N 1577-IV згідно із Законами
України від 23.12.2004 р. N 2285-IV, від 25.03.2005 р. N
2505-IV,
на 2006 рік - згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N
3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N
489-V,
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відновлено у зв'язку з втратою чинності Законом України
від 04.03.2004 р. N 1577-IV згідно із Законом України від
28.12.2007 р. N 107-VI)

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і
порядку, визначених та
іншими законами;
(положенням пункту 41 частини першої статті 26 дано
офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного
Суду України від 13.07.2001 року N 11-рп/2001)

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних
планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені
ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території
населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання
тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну
відповідальність;
45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним
лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну
відповідальність;
451) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в
умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил
України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням
озброєння і військової техніки;
(частину першу статті 26 доповнено пунктом 451
згідно із Законом України від 03.02.2004 р. N 1419-IV)

46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон,
змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання
згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів
України;
47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної
самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;
48) затвердження статуту територіальної громади;
49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок
використання символіки територіальної громади;
50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй
роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
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51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття
рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання
об'єктів державної власності;
(частину першу статті 26 доповнено пунктом 51
згідно із Законом України від 06.10.98 р. N 163-XIV,
пункт 51 частини першої статті 26 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2182-III)

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;
(частину першу статті 26 доповнено пунктом 52
згідно із Законом України від 29.05.2001 р. N 2470-III)
53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата
ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.
(частину першу статті 26 доповнено пунктом 53
згідно із Законом України від 22.12.2005 р. N 3266-IV)

2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом), крім
питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх
створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;
2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних
бюджетних рахунках районів міста.
3. Частина третя статті 26 втратила чинність
(статтю 26 доповнено частиною третьою згідно із
Законом
України від
04.03.2004 р.
N 1577-IV)

(дію частини третьої статті 26 зупинено на 2005 рік у зв'язку
із зупиненням дії Закону України від 04.03.2004 р. N 1577IV згідно із Законами України від 23.12.2004 р. N 2285-IV,
від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
на 2006 рік - згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N
3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N
489-V,
втратила чинність у зв'язку з втратою чинності Законом
України від 04.03.2004 р. N 1577-IV згідно із Законом
України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

4. Частина четверта статті 26 втратила чинність
(статтю 26 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом
України від
04.03.2004 р.
N 1577-IV)

(дію частини четвертої статті 26 зупинено на 2005 рік у
зв'язку із зупиненням дії Закону України від 04.03.2004 р. N
1577-IV згідно із Законами України від 23.12.2004 р. N 2285-
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IV, від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
на 2006 рік - згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N
3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N
489-V,
втратила чинність у зв'язку з втратою чинності Законом
України від 04.03.2004 р. N 1577-IV згідно із Законом
України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

Глава 3. Сільський, селищний, міський голова
Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови
1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту
оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному
засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського
голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської
ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту
вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків
дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79
цього Закону.
2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з
достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості
здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови
здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської,
селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового
припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку
повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах
відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної,
міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.
(частина перша статті 42 у редакції
Закону України від 06.10.2004 р. N 2055-IV,
замінено двома частинами згідно із
Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI,
у зв'язку з цим частини другу - шосту вважати
відповідно частинами третьою - сьомою)

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені
достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення
його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті
сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює
повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради
України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного,
міського голови.
(частина третя статті 42 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 06.10.2004 р. N 2055-IV,
у редакції Закону України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

4. Сільський, селищний, міський голова:
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1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади
на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів
Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого
комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого
комітету
відповідної
ради;
(дію пункту 5 частини четвертої статті 42 зупинено на 2007
рік стосовно встановлення чисельності та штатів апарату та
виконавчих органів відповідної ради згідно із Законом
України від 19.12.2006 р. N 489-V)
(дію пункту 5 частини четвертої статті 42 відновлено у
зв'язку із виключенням пункту 47 статті 71 Закону України
від 19.12.2006 р. N 489-V згідно із Законом України від
15.03.2007 р. N 749-V)

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату
ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів,
затверджених Кабінетом Міністрів України;
(пункт 6 частини четвертої статті 42 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 19.12.2006 р. N 489-V,
від 15.03.2007 р. N 749-V,
у редакції
Закону
України від
28.12.2007 р.
N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 3 пункту 89 розділу II Закону
України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не
відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує
на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та
культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого
бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її
відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших
виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладів;
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(пункт 10 частини четвертої статті 42 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.06.2000 р. N 1841-III)

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого
комітету;
13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням,
визначеним радою;
(пункт 13 частини четвертої статті 42 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2813-IV)

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з
державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а
також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого
самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які
обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її
органів;
16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори
відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх
на затвердження відповідної ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду
звернень громадян та їх об'єднань;
19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими
законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою
до відання її виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.
(положенням частини четвертої статті 42 дано офіційне тлумачення згідно
з Рішенням Конституційного Суду України від 06.07.99 р. N 7-рп/99)

21) пункт 21 частини четвертої статті 42 втратив чинність
(частину четверту статті 42 доповнено пунктом 21
згідно
із Законом
України від
04.03.2004 р.
N 1577-IV)

(дію пункту 21 частини четвертої статті 42 зупинено на 2005
рік у зв'язку із зупиненням дії Закону України від 04.03.2004
р. N 1577-IV згідно із Законами України від 23.12.2004 р. N
2285-IV, від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
на 2006 рік - згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N
3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N

18
489-V,
пункт 21 частини четвертої статті 42 втратив чинність у
зв'язку з втратою чинності Законом України від 04.03.2004
р. N 1577-IV згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N
107-VI)

22) пункт 22 частини четвертої статті 42 втратив чинність
(частину четверту статті 42 доповнено пунктом 22
згідно
із Законом
України від
04.03.2004 р.
N 1577-IV)

(дію пункту 22 частини четвертої статті 42 зупинено на 2005
рік у зв'язку із зупиненням дії Закону України від 04.03.2004
р. N 1577-IV згідно із Законами України від 23.12.2004 р. N
2285-IV, від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
на 2006 рік - згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N
3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N
489-V,
пункт 22 частини четвертої статті 42 втратив чинність у
зв'язку з втратою чинності Законом України від 04.03.2004
р. N 1577-IV згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N
107-VI)

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення
наданих йому законом повноважень.
(положенням частини п'ятої статті 42 дано офіційне тлумачення згідно
з Рішенням Конституційного Суду України від 06.07.99 р. N 7-рп/99)

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є
підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою,
відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами
ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам
виконавчої влади.
(положенням частини шостої статті 42 дано офіційне тлумачення згідно
з Рішенням Конституційного Суду України від 06.07.99 р. N 7-рп/99)

7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою
роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не
менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова
зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який
визначений ними термін.
(положенням частини сьомої статті 42 дано офіційне тлумачення згідно
з Рішенням
Конституцій
ного Суду
України від
06.07.99 р. N
7-рп/99)

(положення частини сьомої статті 42 визнано такими, що
відповідають Конституції України (є конституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
09.02.2000 року N 1-рп/2000)
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Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та
посадових осіб місцевого самоврядування
Стаття 45. Порядок формування рад
1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), районна, обласна рада
складається з депутатів, які обираються жителями відповідного села, селища, міста, району в
місті, району, області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування.
(частина перша статті 45 у редакції
Закону України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

2. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається законом.
3. Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону про вибори.
4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від
загального складу ради.
(частина четверта статті 45 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.03.2007 р. N 812-V)

5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної
кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до
складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості
депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від
загального складу ради.
(частина шоста статті 45 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.03.2007 р. N 812-V)

7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається
Конституцією України.
(частина сьома статті 45 у редакції
Закону України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах,
закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових
або позачергових) виборах.
(статтю 45 доповнено частиною восьмою згідно із
Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

Стаття 46. Сесія ради
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада
проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також
засідань постійних комісій ради.

20
2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною
територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації
новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради
відповідно до статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває
голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів
депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, міського голови.
З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного
сільського, селищного, міського голови відповідно до статті 42 цього Закону головує на
пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, селищний, міський
голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії,
рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени
тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання
секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
(частина друга статті 46 у редакції
Закону України від 22.03.2007 р. N 812-V)

3. Першу сесію новообраної районної у місті, районної, обласної ради скликає відповідна
територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних
депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45
цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної
територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З
моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову
президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій
(блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії
почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання
голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог цього Закону та
регламенту ради.
(частина третя статті 46 у редакції
Закону України від 22.03.2007 р. N 812-V)

4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської - відповідно сільським,
селищним, міським головою; районної у місті, районної, обласної - головою відповідної
ради.
5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з
питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.
(частина п'ята статті 46 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2806-IV)

6. У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, голови районної
у місті, районної, обласної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія
скликається: сільської, селищної, міської ради - секретарем сільської, селищної, міської
ради; районної у місті, районної, обласної ради - відповідно заступником голови районної у
місті, районної ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради.
(абзац перший частини шостої статті 46 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

У цих випадках сесія скликається:
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1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою (головою районної
у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені цим Законом;
2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, районної,
обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання
умов, передбачених частиною сьомою цієї статті.
(пункти 1 - 3 частини шостої статті 46 замінено двома пунктами
згідно із Законом України від 18.09.2008 р. N 520-VI)

7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна бути також скликана
за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради,
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, а сесія районної,
обласної ради - також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального
складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації.
8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій цієї статті, у
двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині сьомій цієї
статті або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами
відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною
комісією ради.
(частина восьма статті 46 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.09.2008 р. N 520-VI)
9. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої
цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у
виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця
проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
(частина дев'ята статті 46 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.09.2008 р. N 520-VI)

10. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно сільський,
селищний, міський голова, а у випадках, передбачених частиною шостою цієї статті, секретар ради; сесію районної у місті, районної, обласної ради - голова ради або відповідно
заступник голови районної у місті, районної ради чи перший заступник, заступник голови
обласної ради. У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за
дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить
до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.
(частина десята статті 46 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше
половини депутатів від загального складу ради.
(частина одинадцята статті 46 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.03.2007 р. N 812-V)

12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським, селищним,
міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою
місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами
громадян.
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13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а
також положення про постійні комісії ради.
14. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника
(заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської,
селищної, міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення
пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття
рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а
також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради. До прийняття регламенту ради
чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.
(частина чотирнадцята статті 46 у редакції
Закону України від 22.03.2007 р. N 812-V)

15. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею рішення
підписуються особисто сільським, селищним, міським головою, районної у місті, районної,
обласної ради - головою відповідної ради, у разі їх відсутності - відповідно секретарем
сільської, селищної, міської ради, відповідно заступником голови районної у місті, районної
ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради, а у випадку,
передбаченому частинами сьомою та восьмою цієї статті, - депутатом ради, який за
дорученням депутатів головував на її засіданні.
(частина п'ятнадцята статті 46 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 18.09.2008 р. N 520-VI,
від 25.12.2008 р. N 806-VI)

16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про
проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 47. Постійні комісії ради
1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для
вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення
контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів
комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний, міський
голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова районної у місті (у разі її
створення), районної, обласної ради, їх заступники.
4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо
розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого
бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та
розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші
питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують
висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для
обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки
з цих питань.
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6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника голови районної у
місті, районної ради чи першого заступника, заступника голови обласної ради, секретаря
сільської, селищної, міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних
і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у місті
ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних
адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від
форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на
розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету
сільської, селищної, міської, районної у місті ради; здійснюють контроль за виконанням
рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
(частина шоста статті 47 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному
законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій
та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова
комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у
відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами,
організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій
комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої
повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар
комісії.
9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в
ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і
рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від
загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються
головою і секретарем комісії.
11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами,
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений
ними строк.
12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може
створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості,
вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за
ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, відповідно заступника голови
районної у місті, районної ради чи першого заступника, заступника голови обласної ради,
секретаря сільської, селищної, міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.
Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях,
підписуються головами відповідних постійних комісій.
(частина дванадцята статті 47 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI)
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13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням
обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в раді на
постійній основі.
14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій
визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що
затверджується радою.

Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради
1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів
для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до
повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на
розгляд ради.
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,
персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не
менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті.
Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для
участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію,
яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття
радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення
повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 49. Депутат ради
1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення
відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів
та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового
скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках,
передбачених законом.
2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що
забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе
обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім
секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських
повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання
виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за
основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок
відповідного місцевого бюджету.
4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших
комісій ради, до складу яких його обрано.
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5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради
або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень
ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про
відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а
також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського,
селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а
депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови
місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.
8. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову
відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до
закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій
формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями
ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим
особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і
про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які
зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки,
копіювання цих документів.
11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності
визначаються Конституцією України, цим Законом, законом про статус депутата, іншими
законами.

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради
1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар
ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією
відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури
секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від
загального складу відповідної ради у разі, якщо:
(абзац перший частини першої статті 50 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових
виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним
сільським, селищним, міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради
відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря
ради;
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4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з
достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський
голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного
сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його
повноважень.
У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною
депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну
пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний,
міський голова.
(частина перша статті 50 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.04.2005 р. N 2554-IV,
у редакції Закону України від 18.09.2008 р. N 520-VI)

2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність
з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та
творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від
цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
3. Секретар сільської, селищної, міської ради:
1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює
повноваження сільського, селищного, міського голови;
(частину третю статті 50 доповнено новим пунктом 1
згідно із Законом України від 06.10.2004 р. N 2055-IV,
у зв'язку з цим пункти 1 - 9 вважати відповідно пунктами 2 - 10)

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;
повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце
проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою
статті 46 цього Закону;
4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує
контроль за їх виконанням;
6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних
та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів,
пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади
і місцевого самоврядування;

27
9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних
документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади,
забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради
інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.
4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження
секретаря виконавчого комітету відповідної ради.
5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково
припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної,
міської, районної у місті ради
1. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення)
ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її
повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови,
голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до
сформування нового складу виконавчого комітету.
2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою.
Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується
радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - за
пропозицією голови відповідної ради.
3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного,
міського голови, районної у місті ради - голови відповідної ради, заступника (заступників)
сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших
виконавчих органів ради, інших осіб.
(частина третя статті 51 у редакції
Закону України від 22.05.2003 р. N 862-IV)

4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входить також за
посадою секретар відповідної ради.
5. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради відповідно сільський,
селищний, міський голова, районної у місті ради - голова відповідної ради. У виконавчому
комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може
здійснювати секретар відповідної ради.
6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих
органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для
здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або
службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи
та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок
коштів відповідного місцевого бюджету.
7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на
постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою
роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.
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8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з
питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним
відповідним органам виконавчої влади.
9. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради не
можуть
входити
депутати
відповідної
ради, крім секретаря
(положення статті 51 визнано такими, що відповідають
Конституції України (є конституційними), згідно з
ради.
Рішенням Конституційного Суду України від 09.02.2000
року N 1-рп/2000)

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування
1. Рада в межах своїх
повноважень приймає
нормативні та інші акти
у формі рішень.

(положенню частини першої статті 59 дано офіційне
тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 16.04.2009 р. N 7-рп/2009)

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю
депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При
встановленні результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради
включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному
засіданні ради, і враховується його голос.
3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним
голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених
пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону.
4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з моменту його
прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на
повторний розгляд відповідної ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у
двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження
сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами
депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного
оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення)
ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету
приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого
комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті
ради.
7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті ради) з
рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм
розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.

29
8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради
в межах своїх повноважень видає розпорядження.
9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції
виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої
невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому
порядку.
(положенню частини десятої статті 59 дано офіційне
тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 16.04.2009 р. N 7-рп/2009)

11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома
населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та
посадових осіб місцевого самоврядування.

Розділ IV
ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та
посадових осіб
1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно
реалізують надані їм повноваження.
2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну
діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати
питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів
та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм
радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.
3. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси
місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це відповідні органи та посадових
осіб місцевого самоврядування.
4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду
щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права
територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних
адміністрацій районним, обласним радам
1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним районним, обласним радам у
виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних, обласних
бюджетів, підзвітними і підконтрольними у частині повноважень, делегованих їм
відповідними районними, обласними радами, а також у виконанні рішень рад з цих питань.
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2. Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові
відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає
рішення і дає відповідній раді обгрунтовану відповідь.
3. Якщо недовіру голові районної, обласної державної адміністрації висловили не менш як
дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає
рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб
місцевого самоврядування
1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради,
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради,
прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма
розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян,
підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами,
які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники
розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для
подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити
депутатів.
3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також
громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого
самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю,
а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою
діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.
2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого
самоврядування визначаються Конституцією України, цим та іншими законами.

Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування перед територіальними громадами
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і
відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два
рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують
перед територіальними громадами про свою діяльність.
2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію
або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення
наданих їм законом повноважень.
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3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб
місцевого самоврядування територіальними громадами визначаються цим та іншими
законами.

Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування перед державою
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі
порушення ними Конституції або законів України.
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними
делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам
виконавчої влади.

Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування перед юридичними і фізичними особами
1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень,
дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів
місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових
осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому
законом.
2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в
результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого
самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради
1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради
можуть бути достроково припинені у випадках:
1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших
законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про
приведення цих рішень у відповідність із законом;
2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим
Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.
2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за наявності підстав,
передбачених частиною першою цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені
достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого
референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про
місцеві референдуми.
3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської,
районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене сільським,
селищним, міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що
проживають на відповідній території і мають право голосу.
4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про
визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна
Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у
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місті, районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України
позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради
може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським
головою,
головою
обласної,
Київської,
Севастопольської
(положення частини четвертої статті 78 визнано такими,
що відповідають Конституції України (є конституційними),
міської
державної
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
адміністрації.
09.02.2000 року N 1-рп/2000)

5. Порядок проведення
позачергових виборів
рад
визначається
законом про вибори.

(положення частини п'ятої статті 78 визнано такими,
що
відповідають
Конституції
України
(є
конституційними), згідно з Рішенням Конституційного
Суду України від 09.02.2000 року N 1-рп/2000)

6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим референдумом
прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої
Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів,
продовжує діяти до
обрання нового складу
відповідної ради.
(положення частини шостої статті 78 визнано такими, що
відповідають Конституції України (є конституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
09.02.2000 року N 1-рп/2000)
(частина шоста статті 78 у редакції
Закону України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського,
селищного, міського голови
(назва статті 79 у редакції
Закону України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови вважаються достроково
припиненими у разі:
(абзац перший частини першої статті 79 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним
повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою
(діяльністю), встановлених цим Законом;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що
помер;
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6) його смерті.
2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково
припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не
забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав,
передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням
місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного
голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.
Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень
сільського, селищного,
міського
голови
визначається законом
(положення частини третьої статті 79 щодо дострокового
припинення повноважень сільського, селищного, міського
про
місцеві
голови за рішенням відповідної ради "в інших випадках",
референдуми.
тобто з підстав, не передбачених частиною другою статті 79,
визнано таким, що не відповідає Конституції України (є
неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного
Суду України від 09.02.2000 р. N 1-рп/2000)
(положення частини третьої статті 79 (крім положення,
визнаного неконституційним у пункті 1 Рішення
Конституційного Суду України від 09.02.2000 року N 1рп/2000) визнано такими, що відповідають Конституції
України (є конституційними), згідно з Рішенням
Конституційного Суду України від 09.02.2000 року N 1рп/2000)
(положенням статті 79 дано офіційне тлумачення згідно з
Рішенням Конституційного Суду України від 25.12.2003 р.
N 21-рп/2003)

(частина третя статті 79 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови приймається сільською, селищною,
міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини
громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського, селищного,
міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна
Рада України може призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови.
Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського,
селищного, міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України
відповідною сільською, селищною, міською радою, головою обласної, Київської,
Севастопольської
міської
державної
адміністрації.
(положення частини п'ятої статті 79 визнано такими, що
відповідають Конституції України (є конституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
09.02.2000 року N 1-рп/2000)
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6. Порядок проведення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови
визначається законом про вибори.
7. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а
відповідна особа звільняється з посади:
1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою
рішення, яким береться до відома зазначений факт;
2) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, - з дня прийняття місцевим
референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;
3) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з моменту вступу на цю посаду
іншої особи, обраної на
наступних виборах.
(положення частини сьомої статті 79 визнано такими, що
відповідають Конституції України (є конституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
09.02.2000 року N 1-рп/2000)
(частина сьома статті 79 у редакції
Закону України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

8. Частину восьму статті 79 виключено
(згідно із Законом України
від 25.12.2008 р. N 806-VI)

Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів
самоорганізації населення
1. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються достроково у разі:
1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення)
ради, її виконавчого комітету, загальних зборів громадян або невиконання своїх
повноважень;
2) його саморозпуску.
2. Рішення про дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення
приймається загальними зборами громадян, що утворили даний орган, або відповідною
радою.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення цього Закону є основою для розробки та прийняття інших законодавчих
актів про місцеве самоврядування в Україні, а також законів про міста Київ і Севастополь.
2. Сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні ради після набрання
чинності цим Законом здійснюють повноваження, передбачені Конституцією України і цим
Законом.
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Районні у містах ради після набрання чинності цим Законом здійснюють свої
повноваження відповідно до закону. Обрання нового складу цих рад проводиться в порядку,
що передбачається цим та іншими законами.
Рішення про проведення референдумів територіальних громад міст з районним поділом
щодо утворення (неутворення) районних у містах рад відповідно до статті 5 цього Закону
приймаються на вимогу не менш як однієї десятої членів цих громад або половини від
загального складу депутатів відповідних міських рад. Рішення міських рад з цього питання
приймаються з урахуванням думки районних у містах рад та членів територіальних громад
цих міст. Рішення територіальних громад міст з районним поділом або міських рад із
зазначеного питання повинні бути прийняті не пізніш як за шість місяців до дня проведення
чергових виборів.
(положення абзацу третього пункту 2 розділу V визнано
такими, що відповідають Конституції України (є
конституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 09.02.2000 року N 1-рп/2000)

3. З набранням чинності цим Законом голови сільських, селищних, міських рад набувають
статусу сільських, селищних, міських голів.
4. До прийняття закону про вибори сільських, селищних, міських голів вибори сільських,
селищних, міських голів проводяться в порядку, передбаченому Законом України "Про
вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах,
обласних Рад".
5. Пункт 5 розділу V втратив чинність
(згідно із Законом України
від 07.06.2001 р. N 2493-III)

6. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України у
територіальних громадах, що складаються з жителів кількох населених пунктів, вибори
депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів
проводяться за нині діючим адміністративно-територіальним устроєм.
7. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України територіальні
громади села, селища, міста, що добровільно об'єдналися в одну територіальну громаду,
шляхом місцевого референдуму можуть прийняти рішення про вихід з цієї громади лише за
умови наявності фінансово-матеріальної бази, достатньої для забезпечення здійснення
кожною з цих громад функцій і повноважень місцевого самоврядування відповідно до цього
Закону.
8. Облік даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого
самоврядування, подання їм методичної допомоги здійснюються Верховною Радою України.
9. До прийняття законів, які визначатимуть порядок формування місцевих бюджетів
відповідно до Конституції України і цього Закону, місцеві бюджети формуються в порядку,
встановленому законами про бюджетну та податкову системи.
10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у
встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності
адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім
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майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю
відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст.
Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших
законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст,
управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні і обласні ради або
уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням
власника або уповноваженого ним органу.
За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні
приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних
громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх
території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.
Правовий режим майна спільної власності територіальних громад визначається законом.
Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного майна України у двомісячний
строк з дня набрання чинності цим Законом подають на розгляд Верховної Ради України
проект закону про комунальну власність.
11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції України та цього Закону у
двомісячний термін після набрання чинності цим Законом обирають голів рад (де ці посади
суміщають керівники місцевих державних адміністрацій) та утворюють виконавчий апарат
рад, а також приймають рішення про делегування повноважень відповідним місцевим
державним адміністраціям.
12. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
З дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність:
Закон Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве
самоврядування" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 2, ст. 5; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 28, ст. 387, N 31, ст. 438, N 33, ст. 475, ст. 476; 1993 р., N 7, ст. 54, N
17, ст. 184, N 18, ст. 189, N 19, ст. 199, N 26, ст. 277; 1995 р., N 22, ст. 171; 1996 р., N 16, ст.
71);
Закон України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування"
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 22, ст. 144, N 26, ст. 217);
Закон України "Про Представника Президента України" (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 23, ст. 335, N 31, ст. 437; 1993 р., N 19, ст. 197);
Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про
Представника Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст.
336, N 31, ст. 447, N 33, ст. 485).
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