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( гсшснко Т. В., Саливон Г. И. Теоретико-правовой анализ
ммшципалыю-нравовых санкций на основании законодательсI ни Украины и зарубежных стран
І Іаучньїй доклад посвящен проблемам теоретико-правового осмыслсния муниципально-правовых санкций. Дается определение поим гни санкция, муниципально-правовая санкция, рассматриваются
особенности муниципально-правовых санкций, которые отличают
и O l вид негативных последствий юридической ответственности от
иных схожих. Особенное внимание обращено на роль и функции мушщинально-правовых санкций, в том числе касательно надлежащей
организации и эффективного функционирования местного самоуправления, установления приоритетного места территориальной громиды среди иных субъектов местного самоуправления. Приведена
ь шссификация муниципально-правовых санкций по законодательсiiiv Украины и стран мира, рассмотрены некоторые их особенности.

Sti'shcnko T.V., Salivon G . I . Theoretical and legal analysis of
municipal sanctions according to Ukrainian and foreign legislation
Scientific report is devoted to problems of theoretical understanding of
municipal sanctions. It is granted the definition of the concept of sanction,
municipal sanction, discusses the features of municipal sanctions that
distinguish this kind of negative consequences of legal liability from other
similar. Particular attention is paid to the role and functions of municipal
sanctions, including in relation to the proper organization and effective
functioning of the local self-government, establishing priority on the
territorial community of other local government entities. It is granted the
classification of municipal sanctions under the legislation of Ukraine and
the countries of the world, it is discussed some of the features.
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До числа гарантій міцності правової основи державного й громадського життя відносять утвердження режиму законності державою, при якому будуть точно та неухильно виконуватись приписи
нормативно-правових актів, здійснюватись контроль за виконанням
законів, забезпечуватиметься охорона правопорядку, реалізовуватись санкції юридичної відповідальності за протиправну поведінку
тощо.
Якісні зміни в обсязі прав і свобод людини після розпаду радянського союзу, поява тенденцій, процесів демократизації суспільства,
оновлення змісту форм народного представництва, зокрема на рівні
місцевого самоврядування, виникнення нових та оновлення існуючих
прав людини тощо - все це надає особливого значення й актуальність
системі гарантій прав кожної людини, та територіальної громади в
цілому, особливо у питання здійснення місцевого самоврядування, а
також підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого самоврядування жителям відповідної адміністративно-територіальної одиниці як одного з основоположних принципів існування (розбудови) місцевого самоврядування в Україні.
Санкції й відповідальність ставляться до числа фундаментальних
категорій правової науки. Особлива увага, що приділяється їм як загальною теорією держави й права, так і галузевими юридичними науками, обумовлена тим, що дослідження санкцій і відповідальності
пов'язане з вирішенням практичних завдань, що мають велике соціально-політичне значення. Від точності визначення понять санкцій і відповідальності залежить вирішення ряду корінних проблем
юридичної науки1. Вони є одним із засобів охорони правопорядку,
утвердження режиму законності, елементом механізму юридичної
відповідальності.
Теоретичне дослідження санкцій і відповідальності, як взагалі
будь-яке теоретичне дослідження, починається там, де з'являються
узагальнені поняття, категорії, теоретичні моделі, концепції, що дозволяють працювати з ними як з ідеалізованими об'єктами, відносно
самостійними стосовно емпіричного матеріалу2.
1

Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы) [Текст] / О.Э. Лейст - М.: Изд-во МГУ, 1981. - С. 3-4.
2
Див.: Швырев В. Диалектика теоретического и эмпирического в современной науке [Текст] / В. Швырев // «Коммунист». - 1977. - № 4. - С. 78.
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< міввідношення різних понять, концепцій становить основний
їм 1С і будь-якої теоретичної дискусії. Критерієм істинності при цьому г практика. До того ж зв'язок із практикою загальної теорії пра»,і доволі своєрідний. Як слушно пише АЛ. Денисов: «цей зв'язок,
по перше, менш безпосередній і наочний, ніж у галузевих юридичних наук, по-друге, більше значний й принциповий в порівнянні з
исганніми. Найменше цей зв'язок характеризується ілюструванням
ші плі.них теоретичних положень тими або іншими прикладами із законодавчої, адміністративної, судової, прокурорської, арбітражної,
дипломатично!' та іншої подібної практики»1.
І ІвЙбільше зв'язок загальної теорії й практики здійснюється тут
шляхом розкриття основних і принципових положень теми, розробім III І методології її дослідження й перевіркою висновків практикою.
Провідними тут є такі категорії, як законність і правопорядок, місій іі роль примусу в охороні правової основи громадського життя,
Оороті.ба із правопорушеннями, проблема прав, свобод та інтересів
m 11<ніс гості у зв'язку з юридичною відповідальністю.
Розробка теоретичних проблем муніципально-правових санкцій
і мушципально-правової відповідальності має практичне значення
11 >му, що галузь і наука муніципального права в цей час перебувають
ни ( галії становлення та початкового розвитку. При цьому муніцип,i n.пі правовідносини перебувають у стані постійного руху, у динаміці. що вимагає оновлення та адаптації законодавства відповідно до
инмої сьогодення. Це надасть змогу якомога досконаліше урегулюііііі и суспільні відносини на рівні місцевого самоврядування.
Иажливе місце в реалізації будь-якого виду юридичної відповіднії!.пості посідають санкції. Поняття «санкція» у суспільстві, мові,
ні ігри гурі, законодавстві може вживатись у різних значеннях2.
' Денисов Л.И. Методологические проблемы теории государства и права
І І »ні 11 / Л И. Д е н и с о в . - М . , 1975. - С. 106.
' Дин.: Словник іншомовних слів [Текст] / за ред. О.С. Мельничук. - К.:
I пион ред. УРЕ, 1977. - С. 599; Советский энциклопедический словарь [Текст] /
Ннучно редакционный совет: A.M. Прохоров (пред.). - М.: «Советская Энциклопедия», 1981. - С. 1178; Словарь социологических и политологических
п рмнион: учеб. пособие [Текст] / под общ. ред.: В И. Астахова, Н.И. Панов,
II II Двниленко. - К. : УМК ВО, 1992. - С. 193; Философский энциклопедический г попарь. [Текст] / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутчен-
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Так, наприклад. O.E. Лейст вказує, що «санкцією правової норми
називається нормативне визначення заходів державного примусу, що
застосовуються у випадку правопорушень та містять його підсумкову правову оцінку. Основна мета санкцій - попередження правопорушень, а якщо правопорушення вчинене, то застосування й реалізація
санкції спрямовані на здійснення завдань загальної й приватної превенції, виправлення й перевиховання правопорушника, відновлення
в усіх можливих випадках порушеного правопорядку1.
М.В. Соболев виділяє вузьке та широке трактування терміна «санкція». Вузьке трактування терміна «санкція» випливає з римського
права та засноване на тому, що загальнотеоретичне визначення санкції, дане більшістю дослідників, опирається на розробку санкції
лише в рамках однієї галузі права - кримінального. Широке трактування терміна «санкція» заснована на тому факті, що можливий
розгляд санкції, як у негативному, так і в позитивному плані, а саме,
санкції як запобіжно-виховного заходу, як стимулятора правомірної
поведінки і т. п. Відповідно, під санкцією як обов'язковим елементом норми права, на думку М.В. Соболева, слід розуміти дії уповноважених органів державної влади, що містять підсумкову оцінку
діяльності юридичних або фізичних осіб, спрямовані на підтримку
законності й правопорядку у державі2.
ко. - M. : ИНФРА-М, 1998. С. 404; Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.:
Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 1998 - Т. 5: П-С.
- 2003. - С. 427; Баскакова M. А. Толковый юридический словарь: бизнес и право (русск,- англ, англ.- русск.) [Текст] / М.А. Баскакова ; под ред. и с предисл.:
В.М. Хинчук, В.Б. Ляндрес. М.: Финансы и статистика, 1998. - С. 392-393; Великий тлумачний словник сучасної української мови. 170 ООО слів [Текст] / уклад,
і голов, ред. В.Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 1293; Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень [Текст] : словарь
/ Л. О. Пустовіт [та ін.] . - К. : УНВЦ "Рідна мова", 2000. - С. 817; Большой юридический словарь [Текст] : словарь. - М. : ИНФРА-М, 1998. - С. 607-608; Словарь
юридических терминов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pro-spo.
ru/glossary/3097-2012-03-25-09-57-51 та ін.
1
Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы) [Текст] / О.Э. Лейст - М . : Изд-во МГУ, 1981. - С. 7.
2
Соболев М.В. Санкция как элемент юридической ответственности: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
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Українське законодавство містить лише одну законодавчу дефімншо поняття санкція: «"Санкція" означає будь-яке покарання чи
інший захід ясно накладений на особу, стосовно злочину, в Європейському судовому рішенні у кримінальній справі, чи в "ordonance
репніе"»1.
Інші нормативно правові акти вже розкривають поняття деяких
ип Un санкцій, наприклад:
«Фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення
ми мої цього Закону з суб'єктів підприємницької діяльності за місцем
И Jцтс і рації до відповідного місцевого бюджету»2.
« 11 h рафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські
і инкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник і осподарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушенни ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або
3
НІ ІІЙНОЖНОІ о виконання господарського зобов'язання» .
1111 рафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді
мімі о і кін від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та
нприфних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку
г порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними
шинними»4.
і ііі'іініі и,tun-11. 12.00.01 - Теория и история права и государства; История учений
.і iipiuie и і оеударстве / М. В. Соболев; Науч. рук. И.Н. Барциц; Российская академій і m N царі"тнснной службы при Президенте Российской Федерации. - М., 2006.
( N
1

( 'нропсиська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків
Iii 11, м I 'нага, 28 травня 1970 року : Закон України «Про ратифікацію ЄвропейI ї ї ні конненції про міжнародну дійсність кримінальних вироків» від 26 вересня
ЛИ)1 N" 172-1V // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002. - № 46. - Ст. 343.
Про застосування реєстраторів розрахункових операпій у сфері торгівлі,
і ріімй іі і.кого харчування та послуг: Закон України від 06 липня 1995 № 265/95III' // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1995. № 28. - С т . 205.
І оснодарський кодекс України від 16 січня 2003 року №>436-IV (ст.230)
Ні помості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22.
і і 144.
1
Дим : Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення
m in І Іпказ Державної податкової адміністрації України від 01 березня 2001 № 77
І lui і рукція, п. 2.5) (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2001
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«Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - плата у вигляді
фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та
іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на
контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері
зовнішньоекономічної діяльності»1.
«Фінансова санкція за порушення санітарного законодавства - це
штраф за порушення санітарного законодавства, який накладається
посадовою особою органів, установ і закладів державної санітарноепідеміологічної служби України на підприємство, підприємця, установу або організацію, які порушили санітарне законодавство»2.
Спробуємо згрупувати усі значення поняття «санкція». Воно може
вживатись у таких значеннях:
1) як дозвіл, схвалення (дій та рішень) уповноваженими на те
суб'єктами;
2) як затвердження (чого-небудь) вищою інстанцією, надання
правової сили (чому-небудь), визнання (чого-небудь) законним, правильним, чинним (якщо мова йде щодо правового акту);
3) як найсуворіша постанова; складова частина, елемент логічної структури норми права або статті закону, договору тощо (іншого
правового акту), у якій вказуються (конкретизуються) правові нар. за № 240/5431) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/
?code=z0240-01 ; Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними
органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов'язань: Наказ Державної митної служби від 11 травня 2006 № 370 (Порядок, п. 1.3) (Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 р. за № 613/12487) [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/7uidH097.697.2&nobreak=l
1

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (ст. 14) //
Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2011. - № 13-14, № 15-16, № 17.
- С т . 112.
2
Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства : Наказ Міністерства охорони здоров'я України від
20 липня 1995 року № 135 (п. 1.1 Порядку) (Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 7 грудня 1995 р. за N 452/988) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0452-95
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• 'і і ні* її порушення даного правового акту; засіб закріплення правот і - наслідків порушення правового акту. Частина правової норми і
•ID. ІНШІ статті закону - суміжні, але не тотожні правові явища, хоча
німині вони співпадають;
І) мк заходи впливу; заходи публічно-правового примусу (дерt ніноіо, громадського, корпоративного тощо), що застосовується до
нрййопоруиіників;
' ) мк безпосередньо заходи публічного впливу, несприятливі наI пінки для правопорушника за власну негативну, суспільно-шкідливу
и лійку, за порушення правил поведінки, дисципліни, зобов'язань
і і и гобто вид та міра його відповідальності; кара; покарання, стягііі ннн, шлшкодування шкоди;
'>) мк наііважливіший засіб соціального, державного чи іншого
віщу контролю;
І) мк (|юрма, зовнішнє вираження соціальної, в тому числі і юриІІІ'НІОІ, відповідальності, що полягає у певних обмеженнях, позбавн нних, додаткових зобов'язаннях.
Можемо зазначити, що не завжди санкція ототожнюється із деI' і шипім примусом, і не завжди держава бере участь у примусовому
. .. им упиши санкції як негативних наслідків протиправної поведін« и і уО 11, m правовідносин. Така ситуація має місце у випадку засто, пишім мушпипально-правових санкцій, коли інстанцією відповіI I и.иоі 111 недержавні формування, зокрема, територіальна громада
.tftii орі HIHI чи посадові особи місцевого самоврядування. Прикладом
ІЙКИ/К можуть бути застосування до правопорушника санкцій диснінмінарної відповідальності власником підприємства, установи, орI пні im и і чи уповноваженою власником особою у вигляді позбавлення
HjU Miï або звільнення, або застосування такої санкції як дострокове
припинення повноважень до органу самоорганізації населення заI і ні,ними зборами громадян, що утворили даний орган. Тому, більш
• нуниіоіо і позиція М.М. Рассолова, В.О. Лучина та Б.С. Ебзєєва1,
мм меду і h мову про існування заходів публічно-правового примуI \ іно < більш ширшим за державний примус, і допомагає уникнути
III іочностсй у визначенні основоположних понять теорії юридичної
1

І сирим государства и права [Текст]: Учебник для. вузов / П о д ред. М . М . Расінінінш. II ( ». Лучина, Б.С. Эбзеева. - M.: Ю Н И Т И - Д А Н А , Закон и право, 2001.
і І НІ
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відповідальності. Саме тому ми наголошуємо на використанні більш
загального поняття - публічно-правовий примус.
Як дозвіл, схвалення певних дій, затвердження уповноваженим
суб'єктом певного рішення, надання йому правової сили, визнання дій
та рішень законними, правильним санкція вивчається процесуальним
правом, зокрема галуззю кримінально-процесуального права (стосовно
питання відправлення заарештованого етапом до місця провадження
слідства, проведення обшуку, за винятком житла чи іншого володіння
особи, відсторонення обвинуваченого від посади тощо).
В частині, що стосується основоположних прав, свобод та інтересів людини і громадянина, це ж питання становить інтерес і для
галузі конституційного права (обмеження конституційних прав лише
на підставі санкції прокурора та / або мотивованого рішення суду).
Як складова частина, елемент логічної структури норми права або
статті нормативно-правового акту, у якій вказуються (конкретизуються) правові наслідки його порушення, санкція досліджується теоретичними науками вітчизняної юридичної науки, зокрема теорією
держави та права, або теоретичним блоком галузевої юридичної науки, в тому числі і муніципальним правом України.
Колектив науковців під загальним керівництвом В.В. Копєйчикова визначають санкцію як частину правової норми, що містить вказівки стосовно юридичних наслідків порушення правила, зафіксованого
в диспозиції, або умов, визначених в гіпотезі. Ці наслідки можуть
знайти вираз у різних формах: у примусі до здійснення певних дій, у
визнанні недійсними певних діянь, у зміні правового статусу тих або
інших суб'єктів тощо. При цьому характер санкцій залежить від урегульованих нормою суспільних відносин і, відповідно, від особливостей окремих галузей права, які включають ту чи іншу норму. Так,
санкції норм державного права зводяться здебільшого до визнання
недійсними певних діянь, що здійснювалися з порушеннями правових приписів, а санкції норм цивільного права - до заходів майнової
відповідальності1.
П.М. Рабінович пише, що санкція - це частина норми, яка встановлює заходи юридичної відповідальності або іншого примусу, які
' Загальна теорія держави і права [Текст] / За редакцією академіка ЛПрН
України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком,
1 9 9 7 . - С . 152-153.
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і n u ни окупати держава до правопорушника диспозиції. Признаним і і І І Н К Ц І Ї , на думку П.М. Рабіновича, є забезпечення беззасте(I. Ф І Н Н О мшіснсння диспозиції юридичної норми1.
і шыпи дуже тісно пов'язана з іншими структурними елементами
Норми 111 ut ип Не встановивши диспозиції норми, не можна скласти
і НИ И НІМІ про те, за що треба застосовувати санкцію. Якщо не виявиIII і нниі' (у, го не можна достовірно дізнатись, за яких умов має діяти
нн мі і im им. іа які дії є протиправними і карними. Без санкції взагалі
м. і..,і. німо і'ясувати, яким чином держава примусово забезпечує
НІ>> норми права, її загальнообов'язковість.
Ищи. шв науковців на чолі з М.В. Цвіком та О.В. Петришиним
нни-книпі., що санкція - це елемент норми права, що встановлює
к. пин ии наслідки на випадок порушення правила, визначеного в
ні. їм нінм ( аикція є складовою, яка логічно завершує норму права:
іони її. і и 11, вказівку на наслідки відхилення від диспозиції і є одним
і • нн ііПіи гпонукання особи до додержання норми права. У літераіу|н . ііуїнио зазначається, що без санкції правило поведінки може
ія нинішн ії «мертвою літерою»2.
< никнім норми права завжди об'єктивується у статті норматив11" нрнмоиоіо акту. Адже норма права є теоретичною конструкцією,
і нинниим виразом норми права є стаття (частина статті або група
м и її) нормативно-правового акту/актів. Таким чином норма праві оіримуг реальне відображення у об'єктивній дійсності. Тому ми
ниі 11 h нн Vі мо па тому, що треба розрізняти санкцію норми права та
'їїи. нпо і nu и нормативно-правового акту (закону, договору тощо),
|і"і н ими їх га розглядати окремо.
Ні. шііісуворіша постанова, що міститься у нормативно-правовоI ні, і m ,і і вираженням волі держави, санкція вивчається галузевими
ни і ічи и юму числі і муніципальним правом України. Кожна галуни ниука вивчає лише ті санкції, які, по-перше, містяться у нормах
•

' ГиОиіоііич U.M. Основи загальної теорії права та держави [Текст] : Навч.
II". іНннк / 11 M І'абінович. Вид. 10-е, доповнене. - Львів: Край, 2008. - С . 151.
lui.і її.на теорія держави і права [Текст] : підручник для студентів юриII! інн- типик навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, J1.B. Аврамен• і м Ні lu ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра
• pu і наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. - Харків: Право, 2009.

і .»I / ;
15

права однойменної галузі права або забезпечують виконання норм
права цієї профільної галузі, по-друге, можуть застосовуватись до
учасників правовідносин, поведінка яких врегульована нормами цієї
ж профільної галузі права. При цьому одна галузь права може так би
мовити «запозичувати» санкції іншої галузі права, наприклад, муніципальне право для захисту власних правовідносин може користуватись санкціями норм кримінального права у випадках, коли нормами
кримінального права передбачена відповідальність суб'єктів муніципально-правових відносин.
Будучи елементом норми права, об'єктивуючись у статті нормативно-правового акту, санкція закріплює певні заходи впливу, публічно-правового примусу, певні негативні наслідки, що застосовуються до порушників норм певної галузі права у встановленому для
цього порядку.
На думку О.О. Кутафіна санкції виступають як «заходи примусу,
які застосовуються державою у випадку порушення норми права»1.
O.E. Лейст пише, що «санкції являють собою вказівку на заходи примусу, що застосовуються з метою охорони права від порушень»2.
С.С. Алексеев визначає санкції як «державно-примусові заходи,
що є реакцією держави відносно конкретної особи на факт протиправної поведінки»3.
При цьому і правопорушення, що вчиняються учасниками тих чи
інших правовідносин, і санкції, які є обов'язковим наслідком такої
діяльності названих суб'єктів, мають певну специфіку, особливості
залежно від норм певної галузі права, що регулюють поведінку правопорушників.
Так злочини, адміністративні правопорушення, цивільно-правові
делікти, дисциплінарні проступки, конституційно-правові делікти,
муніципальні правопорушення тощо різняться між собою. Вони во1

Козлова Е.И., Кутафин O.E. Конституционное право России [Текст] :
Учебник / Е.И.Козлова, О.Е.Кутафин.
M.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.
- С . 33.
2
Лейст О.Э. Санкции в советском праве [Текст] / О.Э. Лейст. М.: Госюриздат, 1 9 6 2 . - С . 10.
3
Алексеев С.С. Общая теории права [Текст] : В 2-х т. / С.С.Алексеев. - T. 1.
- M . : Юрид. лит., 1 9 8 1 . - С . 269.
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t . н и щ . мішеними характерними особливостями, відмінними озна»нмм и і и м у числі і притаманними лише певному виду несприят-

ііінмми наслідки, що настають за певний вид правопорушення. За
оОливостями, за цією специфікою і відбувається розрізнення
И IHM V ПІД інших, подібних.
11 щ чиї шстосування заходів примусу має бути доведено, що особа,
і ІЙС госовуються певні позбавлення, обмеження чи додаткові
і
и шини, скоїла правопорушення, ознаки якого описані в законі/
t
s І Іри цьому необхідно, щоб були наявні усі елементи складу
н|іиімінорушсішя: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна
і нцнінії На думку K.M. Заболотських: «Склад муніципального пра«
рушення < критерієм достовірної кваліфікації вчиненого діяння
и ііінруніованого застосування муніципально-правової відповідальїї ііі.ки за здійснення муніципального правопорушення до осопн -і куп. бути застосовані муніципально-правові санкції»1.
N підсумку ця особа зазнає несприятливих наслідків у точно визиа і. ні іму вигляді в межах та на підставі закону. Саме таким є меїм реал нації санкцій. У цьому ракурсі санкції є гарантами дотриимми вимог об'єктивного права, виконання юридичних обов'язків,
він іірні шипя без будь-яких перешкод суб'єктивних прав.
і и к о м у та попередньому значенні санкції найтісніше пов'язані
і. h і ним ті і м інститутом юридичної відповідальності, адже закріплюі.іп ню ru шосерсдньо становлять вид і міру несприятливих наслідім" і и правопорушника.
і і'ііііік не всі заходи примусу є санкціями. Як відзначає O.E. Лейет,
їм и иі<.і санкція являє собою вказівку на заходи державного примі • \ um охороняють норми права від порушення, але не кожний за*і і примусу, що здійснюється органами держави, застосовується на
.. І Н Ш І і иіікцій». Адже «завдання держави ширше, ніж лише охорона
» ї м нрава від порушень» і «правоохоронною діяльністю держави
и рпум ься область застосування державного примусу»2.
н и м и і»

ІнОи ціпких Е М. Муниципально-правовые санкции как форма выражеIII* t m' 11 і ценности в системе местного самоуправления [Текст]: дис. ... канд.
и" і няvi. 12 00.02 / Е.М. Заболотских; Моск. гос. юрид. акад. - М.: РГБ, 2007.

I
ll.'lli і ( ) '). Санкции в советском праве [Текст] / О.Э. Лейст. - М.: Госюризим I

С. 30.
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У цьому ж аспекті санкція виступає як найефективніший, найдієвіший засіб соціального контролю, забезпечує стабільність та координацію усіх складових соціальної системи. Закріплюючи несприятливі наслідки за відхилення від еталону поведінки, санкції дають
змогу контролювати та направляти поведінку учасників суспільних
відносин у правильне русло.
Санкція як певні несприятливі наслідки для особи за порушення
правил поведінки, за власну негативну, суспільно-шкідливу поведінку виникла разом з виникненням перших цивілізацій у Вавилоні, у
стародавніх Єгипті, Індії та Китаї.
Звичайно, несприятливі наслідки, що застосовувалися за порушення існуючих правил поведінки, і забезпечували виконання вимог
цих правил, виникли разом із виникненням таких норм ще у первіснообщинному суспільстві. Такі наслідки приводились у дію безпосередньо самою спільнотою (родиною, родом, общиною, плем'ям
тощо) і існували поряд із звичаями, обрядами, табу тощо. За змістом
такі наслідки і були санкціями, але вони не мали такої назви до появи
права та його наукового аналізу. Ми можемо сказати, що це були
так би мовити «корпоративні санкції» або «заходи корпоративного
примусу», «заходи корпоративного впливу», аналоги яких існують і
сьогодні в рамках певної групи (корпорації) людей.
Поява правової норми пов'язується із виникненням права і держави, що встановлює або санкціонує ці правила поведінки, зазначає
їх загальнообов'язковість у рамках цієї держави, забезпечує їх примусове виконання у разі потреби. Тому санкція, як частина норми
права, що містить певні заходи впливу, заходи примусу (державного
або громадського примусу, що має місце у демократичних державах і
здійснюється від імені всього її населення та в його інтересах), у вигляді обмежень, позбавлень, додаткових зобов'язань за її порушення
тощо.
Коли виникли санкції достовірно встановити майже неможливо, проте ми можемо упевнено стверджувати що Шумерські закони
часів правління династій Ісіна та Ларси (XXI- XVIII ст. до н.е.), закони царя Хамурапі (XVIII ст. до н.е.), Ассірійські закони (друга половина II тисячоліття до н.е.), Реформи Шан Яна (350 р. до н.е.), закони
Ману (між II ст. до н.е. - II ст. н.е.), закони Наради (близько IV-V ст.
н.е.), закони Драконта (621 р. до н.е.), закони XII таблиць (451 - 450
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ІЧ1 І«1 И <• )' псі вони вже містили у своїх статтях санкції. Це були
I I МІ І ,і і ІНШІ, несприятливі наслідки, заходи впливу, заходи примусу,
um i n t оптувались до осіб за протиправну, негативну, суспільноіщ. ї ї імну поведінку цих осіб. Вид і міра відповідальності по кожному
иріїїіініорушснню містилися у конкретній статті правового документі нінірнк під, «якщо хто-небудь ударив дочку чоловіка, і вона втраIII in u n i своєї утроби, то він заплатить 1/3 міни срібла» (Шумерські
Ійміші «іпсів правління династій Ісіна та Ларси, XXI- XVIII ст. до
Н І І Цію «якщо боржник не виконав добровільно судового рішення,
і in і пі не івільнив його від відповідальності на судоговорінні, нехай
ні
поведе його до себе і накладе на нього колодки або кайдани
менше, а коли захоче, то й більше ніж 15 фунтів»3.
• і' і І І Н Н І І І приклад є свідченням того, що термін «санкція» вже був
ііііі|іпі и відомим за часів існування Римської держави та римського
• • С Т И < ІІМС слово «санкція» у перекладі з латинської мови означає
| і в ііііру'піниіі іакон, недоторкане, незмінне узаконення, найсуворіша
н". і ііиини, закон із вказівкою на кару за його порушення»4.
І. ііуїшно і інше розуміння санкції у Римській державі. Під санкції і
ніж розумівся дозвіл на певні дії, що надавався компетентним
ції ні" і І аку санкцію у римській державі міг надавати Сенат5 та ІмIII (і йор' Шляхом санкціонування звичаїв, з'являлися норми права,
он
и vi шості складали так зване «звичаєве право».
' шиш и римському праві окрім основного призначення виконум і їй |і" и. критерію класифікації законів. У залежності від наявності
І ни

Чрічіоматія з історії держави і права зарубіжних країн. Том І: Навч.
вищих навч. закладів і факультетів: У 2-х т [Текст] / В.Д. Гонча-

I "і • І' Ін К (ре. T. 1: хрестоматія. - 1998. - 503 с.
I им же

( '. 9.

I им ас

(.91.

I,i і mu ко русский словарь. Около 50 ООО слов [Текст]. - Изд. 2-е перераПім и mu
M . «Русский язык», - 1976. С. 897
II, т р и п Рима. Книга четвертая. Революция [Электронный ресурс] /
і I "inn
Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/
k
Інші!! \ I php
Ііірочміна Ю. История государства и права зарубежных стран / Ю. Мароч• і І і и і іріінім.п'і ресурс] Режим доступа : http://fictionbook.ru/author/yuliya_
ІіІіііі.і ічіоііуа gosudarstva_i_prava_zarubejniyh/read_online.htrnl?page=3
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та характеру дії санкції, як гарантії дотримання закону, розрізнялися
такі види законів: 1) недосконалі - закони, що не містили в собі санкцій; 2) досконалі - санкція цих законів оголошувала недійсним протизаконний акт; 3) менш досконалі - санкція цих законів указувала
на стягнення штрафу при збереженні юридичної сили протизаконного акта; 4) більш досконалі - санкція яких передбачала і недійсність
протизаконного акту, і стягнення штрафу1.
Таким чином, вищеназвані значення терміну «санкція» були вже
відомі за часів Римської держави та римського права, і до нас дійшли
майже без змін.
Санкція — обов'язковий елемент будь-якої юридичної відповідальності (особливо у негативному її аспекті), в тому числі і муніципально-правової. При цьому санкція є і характерною рисою кожного
галузевого різновиду юридичної відповідальності, що цілком справедливо можна сказати і про муніципально-правову відповідальність. Специфіка санкцій муніципально-правової відповідальності
відрізняє її від інших видів юридичної відповідальності органів та
посадових осіб місцевого самоврядування.
На думку вчених В.Ф. Погорілка та B.JI. Федоренка, «слід критично ставитися до пануючого раніше у літературі підходу, згідно
з яким у конституційного та муніципального права немає санкцій і
тому реалізація їх норм забезпечується санкціями інших галузей права: кримінального, адміністративного та частково цивільного. Так,
наприклад, автори одного з навчальних посібників з муніципального
права України В.В. Кравченко та М.В. Пітцик, аналізуючи питання
відповідальності в муніципальному праві, зазначають, що переважна
більшість норм муніципального права не містить санкцій і відповідальність за їх порушення передбачається іншими галузями національного права України2. Такий підхід є спірним принаймні тому,
що кожна галузь права повинна забезпечувати реалізацію своїх норм
власними засобами і в тому числі, якщо це необхідно, санкціями: наявність мір відповідальності — це така саме ознака галузі, як і «влас1
Підопригора O.A. Римське приватне право. Академічний курс [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / O.A. Підопригора. - 3-те вид., перероб. та доп. - К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. - С. 50.
2
Муніципальне право України [Текст]: Навчальний посібник / В.В Кравченко., М.В. Пітцик. - К : Атіка, 2003. - С. 334.
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мі» • v« мим.мі відносини та «власні» норми, які регулюють дані відНННІІІН»1
І Ірм ньому, на нашу думку, слід вказати, що існуючі та визнані
inn і, иному світі санкції кримінальної, адміністративної, цивільної,
юм< іиіущйної та інших видів юридичної відповідальності у місцевому , имоврядуванні, крім муніципально-правових санкцій, не мои, повною мірою та належним чином забезпечити захистом усі
Норми муніципального права та муніципальні правовідносини, в pelt
м чого деякі муніципально-правові норми та правовідносини
ініниюгься поза реальним захистом, і можуть порушуватись без
Ф<< мінч наслідків.
M« ' по викликає необхідність створення ефективної системи за|іі. и (охорони) муніципальних правовідносин, власне місце, комірні (іінпу) у якій будуть займати муніципально-правові санкції.
Ні іннжаючи на це, до сих пір у юридичній науці тривають дисfri ii ни щодо відповідальності у сфері місцевого самоврядування і и и і щодо санкцій, які застосовуються у цій сфері. Існує група
•чини» що вказують на передчасність ведення мови про наявність
муннімнилміо-правової відповідальності, зокрема О.В. Батанов та
М и І.аймуратов. Деякі вчені звертають увагу про виникнення нових
І" « nil у ній сфері суспільного життя та існування муніципально-пра* ми- санкцій та муніципально-правової відповідальності, зокрема
И Ф І loi орілко, B.JI. Федоренко, П.М. Любченко та інші.
Мін купи стосується, передусім, питань існування муніципально• >(. іиі.ішч санкцій, видів санкцій у сфері місцевого самоврядування,
, , і, і їв ніс і осування цих санкцій, взагалі віднесення існуючих неI « і шиш ч наслідків до категорії санкцій юридичної відповідальності.
І приводу цього О.В. Батанов та М.О. Баймуратов зазначають, що
і нн, • 11111 и про муніципально-правову відповідальність як самостійний
»" і юридичної відповідальності поки що передчасно»2, тому пропонуI Імгорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : Під! і мни 11 іскіронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, B.JT. Федоренко. - 2-ге ви, ніня перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Режим
і... ' . ну
liiip://pidruchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovoyi_

. ііІрш ІіІнІні>нП//МН
Інінівоп О.В. Муніципальне право України [Текст] : Підручник / Відповін ішні! рі'цнкіор М.О. Б а й м у р а т о в - X . : «Одісей», 2008. - С . 429.
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ють розглядати її як підвид конституційно-правової відповідальності.
При цьому, на їх думку, належна поведінка суб'єктів муніципальних
правовідносин має гарантуватися конституційно-правовими санкціями, а не муніципально-правовими. У подальшому дослідженні цього
питання, вони вказують, що конституційно-правовими санкціям притаманні такі особливості: «застосовуються лише у зв'язку з необхідністю забезпечення належного виконання муніципально-правових норм;
конституційно-правова санкція існує як санкція норми муніципального права»1. Такі висновки мають місце не дивлячись на те, що на їх
думку, також, «кожна галузь права повинна забезпечувати реалізацію
своїх норм власними засобами і в тому числі, якщо це необхідно, санкціями: наявність заходів відповідальності - це така саме ознака галузі,
як і "власні" суспільні відносини та "власні" норми, які регулюють дані
відносини»2. Таким чином, має місце зовсім незрозуміла ситуація, коли
норми конституційного права, зокрема конституційно-правові санкції,
забезпечують належне існування норм зовсім іншої, самостійної галузі
права, такої як муніципальне право України, при цьому конституційно-правові санкції існують як санкції норми муніципального права. Як
таке може бути? Це, принаймні, зовсім нелогічно.
На відміну від вищевказаних вчених, В.Ф. Погорілко та B.JI. Федоренко ведуть мову саме про муніципально-правові санкції, які і
забезпечують реальне та належне функціонування муніципальноправових норм та муніципальних правовідносин. На їхню думку
«санкцією, в точному розумінні цього слова слід називати лише закладену в юридичній формі можливість (загрозу) примусу у відношенні до зобов'язаної особи на випадок невиконання нею обов'язку.
Саме санкція вказує на ті несприятливі наслідки (правові втрати,
обтяження, правові позбавлення та ущемлення матеріального або
юридичного характеру), які наступають (можуть наступити) для
суб'єктів муніципально-правових відносин у процесі неадекватної
реалізації (діяльності або бездіяльності) ними своїх прав у сфері місцевого самоврядування»3.
1

Батанов O.B. Муніципальне право України [Текст] : Підручник / Відповідальний редактор М.О. Баймуратов X.: «Одісей», 2008. С. 443-444.
2
Там же - С. 443.
3
Погорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : Підручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, B.JI. Федоренко. - 2-ге ви-
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• ti і и питое гями, що дають підґрунтя для виділення муніципальноі анкцій у самостійний вид санкцій, на думку цих вчених, є
и tun кпим відіграють специфічну роль, яка зумовлена суб'єктноLfin 11 і ними характеристиками муніципальних правовідносин. ГолоL ти- нрнпшчепня муніципально-правових санкцій — організуюче,
п і \ іиннче, виховальне, превентивне (профілактичне). Можливість
Й І М І О І О іастосування санкцій існує як крайній захід, оскільки не-

Е

ifci.iiii муніципально значущі результати досягаються переважно
Нирни, тими і а організаційними засобами, практичною діяльністю
• Ц н 11-1 їм самоврядних відносин»1.
і 'і'імщиними також є суб'єкти застосування муніципально-пра§»іі'" • аикініі, тобто інстанція муніципально-правової відповідальУнИ>н l(t alio безпосередньо територіальні громади, або органи та
р. , пни особи місцевого самоврядування, що виступають від імені
9і і и ннсрссах гериторіальної громади. Українському законодавству
[
11111 • і, імііі и 11 архаїзми радянської системи побудови рад, що має
І tu um inn пдком участь органів державної влади у застосуванні муніи
фін 11 н и, нн правових санкцій до органів та посадових осіб місцевого
t Jh'
I'M іунапия, зокрема участь Верховної Ради України.
М і нашу думку, держава повинна виконувати в даному випадку
ННІНІ, ірушрндну або суто технічну роль, даючи уповноваженим
#|н> і *іам муніципального права, суб'єктам юрисдикції у відноси|І І* и, і нн юсуванню муніципально-правових санкцій, можливість
І мини іііїнп іахисі ити муніципальні правовідносини, відновити стан
Інн.'іінім и і а правопорядку на місцевому рівні та у питаннях, що
І і ні"
п. муніципальне значення, владнати ситуацію, що виникла.
V и
is' випадку, існування муніципально-правових санкції і на•и її іі\ и іскларацією українського законодавства, а позиція громадин н і ін и буде пасивною у місцевому самоврядуванні.
-її іііпшшіїміо-правові санкції «застосовуються лише у зв'язку
і
і піп по забезпечення належного виконання муніципальноц|і 11.1.1111V норм
муніципально-правова санкція існує не як санкція
пі п пін ї норми муніципального права. Переважно цеузагальI m і п. рернініене та доопрацьоване.
К.: Правова єдність, - 2010 - Режим
liiip A pnlruchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovoyi_
іі|рниіІнІвініП/'(іОІ
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нена санкція, яка застосовується за порушення системи норм муніципального права»1.
На нашу думку, слід також сказати, що одна санкція може гарантувати належне існування декількох норм одразу, і незалежно від
того, чи кілька норм порушено, чи одна, вона може і має бути застосована.
Муніципально-правові санкції «застосовуються не лише в разі
порушення суб'єктом муніципально-правових відносин юридичного
закону, а й у разі якщо поведінка, діяльність (дія або бездіяльність)
вказаних суб'єктів порушує норми моралі чи є невинною з формально-юридичної точки зору (наприклад, здійснення аморального проступку або коли про посадову особу чи депутата місцевого самоврядування можна сказати, що вони "не впоралися з обов'язками", "не
виправдали довіри" тощо). Дана риса муніципально-правових санкцій обумовлена тим, що вони певною мірою є проявом політико-правової відповідальності суб'єктів конституційних відносин, межі яких
визначаються не тільки юридичними нормами, а й політико-ідеологічними, моральними, організаційними чинниками»2.
Ми вважаємо, що не можна цілком погодитись з такою позицією, адже якщо застосування муніципально-правової санкції за порушення норм суспільної моралі не передбачено законодавством,
то і не може бути застосована санкція муніципально-правової відповідальності. Це юридична відповідальність. У будь-якому разі без
порушення норми права немає юридичної відповідальності. Тому
належна поведінка має бути передбачена на рівні нормативно-правових актів, що складають правову основу організації та діяльності
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, наприклад,
щодо їх статусу, а порушення норм моралі чи вчинення аморального
проступку має бути передбачено законодавством як підстава застосування муніципально-правової відповідальності, наприклад, так, як
це зроблено у дисциплінарному статуті працівників прокуратури чи
1

Погорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : Підручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, B.JI. Федоренко. - 2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Режим
доступу : http://pidruchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovoyi_
vidpovidalnosti#601
2
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Там же

Н|н 'H И и внутрішніх справ. У цьому і проявляється правова складова
Кіічниип правової відповідальності. Політико-ідеологічні, моральні,
ирі йііі ініііИііі чинники можуть мати місце та впливати на стан закони
і ви. але у будь-якому разі підстави мають чітко бути зазначені
•в* піт папстві, хоча б за допомогою оціночних понять, таких як
мвнії и. аморального вчинку» тощо.
II* нішачають вітчизняні науковці «наявність означених моменfii IV мовно підсилює суспільну значущість муніципально-право1» і 4111,11111, а їх застосування безумовно слугуватиме підвищенню
і п пишності діяльності суб'єктів муніципальних відносин в
h, , і вирішення питань місцевого значення»1.
Il M ііюбчекно зазначає, що «муніципально-правові санкції- це
и нормою права можливість (загроза) примусу, настан•
мі щмих наслідків у разі порушення правила, визначеного в
||
MiiillV IIa думку деяких вчених, таке визначення є надто заїм и мим и,ч/КС I ) в ньому не вказується, нормою якої галузі права заІН'ііпі і і.і и можливість виникнення невигідних наслідків, примусу;
п. мм* m .І пики на правопорушника; 3) не вказується, до суб'єкта
| | н і нрниовідносин може бути застосований такий примус; 4) не зро[Щ
н і правило або диспозицію норми права якої галузі посягнув
•фан,.порушник. Хоча це є суттєвими питаннями, на які має давати
jti ... ні и ц фінінія муніципально-правової санкції в першу чергу,
і' M ІиОолотських вказує, що «формою вираження муніципальній нрііи, чин відповідальності виступають муніципально-правові
Ц ф и ми
..M vu її шпально-правовими санкціями (заходами відповіI на і.
11) і іакріплені в муніципально-правових нормах заходи пуб-

Ї

II
іки Н.Ф., Федоренко B.J1. Конституційне право України : Підім Нін» |І нкіронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, B.JI. Федоренко. - 2-ге виів ... |„ роі> ієно та доопрацьоване.
К.: Правова єдність, - 2010
Режим
i, m
Imp //pulnichniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_inunitsipalno-pravovoyi_
iilrtliiiinllWfiOl
ІіиП'їгнкії II М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. /
нм
І„,(мн имі, X : Видавництво «ФІНИ», 2 0 1 2 . - С . 341.
І.чпі um міх I' M. Муниципально-правовые санкции как форма выражеМі

і, ціпи ти в системе местного самоуправления : автореф. дис. ... канд.
, і < > и» і
I 2 00.02 / Е.М. Заболотских; Моск. гос. юрид. акад.
М., 2007.
І ' III
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I

лічного примусу, що тягнуть несприятливі наслідки та застосовуються в особливому процесуальному порядку до органів та посадових
осіб місцевого самоврядування за скоєння (вчинення) муніципального правопорушення»1.
Незначна кількість наукових робіт та публікацій з цього питання,
що постійно збільшується та поповнюється новими, свідчить про тс,
що відбуваються якісні суспільно-політичні зміни, і про те, що дана
тематика поступово набуває актуальності та суспільного значення.
В країнах, що є нашими сусідами, зокрема в Росії, на питання
муніципально-правових санкція, та муніципально-правової відповідальності вже доволі давно звернули увагу С.Г. Соловйов2, К.С. Шугріна3, М.С. Долгополова4, I.A. Алексеев5 та інші.
Таким чином, ми пропонуємо, під муніципально-правовою санкцією, як формою вираження муніципально-правової відповідальності
у негативному аспекті, розуміти передбачені у статтях нормативноправового акту певні негативні наслідки, вид і міра заходів публічноправового примусу, які застосовуються до органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, що порушили норму муніципального
1

Заболотских Е.М. Муниципально-правовые санкции как форма выражения ответственности в системе местного самоуправления : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.02 / Е.М. Заболотских; Моск. гос. юрид. акад. - М., 2007.
- С . 19.
2
Соловьев С.Г. Муниципально-правовая ответственность местного представительного органа: содержание и актуальные проблемы / С.Г. Соловьев // Государственная власть и местное самоуправление. 2004. - №2. С. 5.
1

Шугрина Е.С. Особенности конституционно-правовой и муниципальноправовой ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления /
Е.С. Шугрина // Конституционное и муниципальное право. - 2005. - №5. - С. 34-41.
4

Долгополова М.С. Муниципально-правовая ответственность: проблемы правового регулирования и реализации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.02 / М.С. Долгополова ; Тюменский государственный университет. Институт государства и права. - Тюмень, 2005. 23 с.
5

Алексеев И.А. Муниципально-правовая ответственность: Проблемы теории и практики : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора юрид.
наук. : Специальность 12.00.02 - Конституционное право; Муниципальное право / И.А. Алексеев; Ставропольский государственный университет ; Науч. коне.
И. В. Мухачев. - Ростов-на-Дону, 2007. - 49 с.
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jijtsin і ,. pit іоріальною громадою безпосередньо або від її імені та в її
к с і орі аііамн га посадовими особами місцевого самоврядуванні" t нрси нитиками її волі.
I fiip» і ніч і правовий аналіз поняття муніципально-правової віді
m и був би не повним, якщо обійти та не розкрити усіх
(Ніни і ой цього виду санкцій.
Ш'іч муніципально-правових санкцій притаманні усі ознаки, що
jliiiiH і пішим видам санкцій, адже розглядувані нами санкції є
ті.. * ми» піною загального понятгя «санкція», як і інші. До таких
ни m нкч і и формальну визначеність (передбачення у законах),
їм іагальних принципах, зокрема законності, народовладц. р І НИ ІІС і на права, гуманізму, гласності тощо, необхідність чіт" ні
аури, підстав, умов, суб'єктів застосування, наявність праіінс нн ІНІЙ, правопорушника, дієвий, активний характер, тобто
МяііИІІ ні і 111 h па особу, що порушила встановлені правові норми,
Знімний ряду (функцій (охоронна, регулятивна, превентивна, кар н і ї і і нмуліоюча тощо) та інші.
II І» і им н ооливостей, які вирізняють муніципально-правові санкції
ЇКи Ініннч різновидів санкцій відповідальності органів та посадоі m m ми тісного самоврядування, то перша і основна-це суб'єкти
Ырн< пи, нн або інстанція відповідальності, тобто суб'єкти, що вправі
• і и міг, на і її несприятливі наслідки до порушників муніципальних
ptptri ирама І акими можуть бути лише суб'єкти місцевого самовряiijfl „і п'рпіоріальна громада (у цілому за допомогою референдуму, н
рема її частина за допомогою загальних зборів громадян),
• І н і ' ні pa m відповідний сільський, селищний, міський голова, ви£ІІІІ4Н И к о м і ІСТИ.

Г и І і s иною особливістю муніципально-правових санкцій є особаHfM» ірушинк, юбто суб'єкт правовідносин, до якого вони застосокн
Ці і акож можуть бути лише суб'єкти місцевого самоврядун ін и « И і, шо розуміти муніципально-правові санкції як несприятливі
їм м н и що іастосовуються до порушника муніципально-правових
Норм і і.ііпо у негативному чи ретроспективному аспекті), то останні" m і,, і у п. бути органи та посадові особи місцевого самоврядуванII. ІІІ пені ради (у цілому або окремі депутати місцевих рад), від,, <-• нінії і пінський, селищний, міський голова, виконавчі комітети,
• С» .нн * імоорганізації населення.
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Якщо ж розглядати муніципально-правові санкції не лише в ретроспективному аспекті, а й у перспективному, то до суб'єктів відповідальності, які зазнають негативних наслідків, окрім зазначених
ще пропонується додати первинний і основний суб'єкт місцевого
самоврядування - територіальну громаду, адже саме вона своїми
діями безпосередньо формує представницькі органи місцевого самоврядування та обирає сільського, селищного, міського голову. Безвідповідально ставлячись до процесу формування похідних суб'єктів
місцевого самоврядування, територіальна громада сама себе карає,
заздалегідь погоджується на неякісне здійснення місцевого самоврядування обраними органами та посадовими особами.
Наступною особливістю є характер негативних наслідків. Наслідки, що передбачені муніципально-правовою санкцією, нерозривно
пов'язані із здійсненням місцевого самоврядування, вирішенням питань місцевого значення.
Ще однією особливістю є застосування муніципально-правових
санкцій за порушення муніципального законодавства. І навіть якщо
посадова особа місцевого самоврядування або депутат місцевої paflt
вчиняє злочин, він все одно порушує і норми муніципального права
(норми Конституції України, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), якими його зобов'язують чітко та неухильно дотримуватись Конституції та законів України.
Саме для захисту норм муніципального права і існують муніципально-правові санкції. Крім цього, вони ще й передбачені та регламентовані (і мають бути регламентовані) саме нормами муніципального права.
Усі муніципально-правові санкції, незважаючи на різні підстави
їх застосування, мають загальну юридичну природу.
Сутність усіх муніципально-правових санкцій полягає в позбавленні суб'єкта муніципально-правової відповідальності (правопорушника) повноважень по вирішенню питань місцевого значення.
Для муніципально-правових санкцій характерним є також і те, що
не існує єдиної процедури їх застосування. Порядок застосування
муніципально-правових санкції залежить від їхнього виду, та встановлюється нормами муніципального права України. На нашу думку, це повинні бути обов'язково нормативно-правові акти найвищої
сили, тобто закони. Саме в законах мають бути жорстко регламенте«
28

pH*і н|німііиіі()ві положення застосування заходів муніципально-праАвн "і'іиоиїдальності. Деякі незначні процедурні моменти, напри» н ч нічні, можуть міститись у статутах територіальних громад
t
їмситах місцевих рад. Це суттєво відрізняє муніципально#ині • інікції від інших (кримінально-правових, адміністративно:нни іиснпнлінарних тощо), порядок застосування яких, незаН" ні і різновиду, є єдиним.
*
овій дійсності існують санкції, які є індивідуальними для
„'t
ищу юридичної відповідальності. Такими є звільнення, що
•><• рис для дисциплінарної відповідальності (трудовому праву),
йннічпі' позбавлення волі, що є виключно кримінально-правовою
"МІМ
А'И і 0 санкції, які притаманні різним галузевим видам юридичні пиццщип.ності. Так, вони мають однакову назву, але залежно
Н І ВИНІ т и у н права, ці санкції мають і певну специфіку, що відрізî ' • • m \ и ід одної. Такими є скасування актів органів та посадових
ми m мого самоврядування, розпуск представницького органу
и «
і нмоирядування, що розглядаються в нашому дослідженні
Ц-. «
шіьно-правові санкції. Аналогічні за назвою санкції моk і«, і пі пнуватись і як конституційно-правові санкції, але підстаі
ин-унання є конституційний делікт (порушення норм консі мши. и її права), та й сама процедура їх реалізації передбачається
>нн їй «оці і птуційного права.
Мімі, роімежовувати такі суміжні та однакові за назвою санкції,
«і.та чіткії та довершена система особливостей муніцигіальнои»и і І І І І К Ц І Й , частина якої наведена вище. За цими особливостяI Пі ІИ аос товірно вирішено питання: чи є даний захід відповідальü »и і інально-правовою санкцією, чи ні.
! и iiiihinii досить багатопланова. Система муніципально-праII
німий це не проста сукупність негативних наслідків, що
*«н пупі іасгосовані до суб'єктів муніципального права, це
• М - »'»ні мі хаїизм, який виконує різноманітні функцій, через які
Внк|1нн<нотм.'м їхні сутність, цінність та соціальне призначення.
и я m и ми санкцій муніципально-правової відповідальності поЯі внії.і i m іадоволсння потреб територіальної громади, контролю
р ніч н імі і'М) органів та посадових осіб місцевого самоврядування
І м - 'і11 підвищення якості вирішення питань місцевого значення,
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а також покликана забезпечувати стійкий та безпосередній зв'язокі
територіальної громади з органами та посадовими особами місцевого самоврядування, забезпечувати залежність останніх від первинного і основного суб'єкта місцевого самоврядування. Саме том
муніципально-правові санкції встановлені в законодавстві України
не стільки з метою покарання органів та посадових осіб місцевог '
самоврядування за протиправну, суспільно шкідливу, негативну по
ведінку, а скільки з мстою спонукання їх до належного виконанн
покладених на них функцій та повноважень. Хоча карна функція зай
має своє чільне місце.
І
На думку П.М. Любченка органи публічної влади та посадов
особи в системі місцевого самоврядування «повинні бути відпові
дальні перед територіальною громадою, яка особливо зацікавлена н
масштабах та якості їхньої діяльності з кількох причин. По-перше,|
ці органи є монополістами стосовно послуг, котрі надаються ним і це не залишає населенню вибору та змушує їх приймати те, щ
пропонується. По-друге, діяльність владних структур здатна прям<|
впливати на якість життя людей. По-третє, фінансування органів І
посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється за рахуно
податків, які стягуються з населення, що є споживачем їхніх послу
Тобто територіальна громада безпосередньо зацікавлена у високі 4
ефективності її органів і посадових осіб, якості послуг, що надаються
ними, і виваженості рішень, які ними приймаються.
Перелік питань, за які органи місцевого самоврядування відпові
дальні перед територіальною громадою, доволі широкий. Вони пс
ріодично, але не менш як два рази на рік зобов'язані інформувати
населення про виконання програм соціально-економічного та куль
турного розвитку, місцевого бюджету, звітувати перед територіал
ними громадами про свою діяльність щодо вирішення інших питан
місцевого значення. Закритість інститутів влади від громадськог
контролю, корпоративність у прийнятті нею рішень породили в Л~~
дей недовіру до влади1.
На нашу думку одним із головних завдань муніципально-гіравової
відповідальності в цілому, та муніципально-правових санкцій зок
рема, є подолання цього стереотипу, що міцно укріпився в розум
1
Любчснко П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб.
П.М. Любченко, - X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 343.
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а, селища, міста, відновлення довіри громадян України
і і посадових осіб місцевого самоврядування та ліквідація
МІЖ н и м и .

РИиііцішаиьно-правові санкції виконують роль гарантії міцності
І І В И І оі коми державного і громадського життя, законності, праi/th V м Україні у цілому, а також реального та належного здійсЯ міі никого самоврядування зокрема. Адже наявність санкцій і є
» Митно, за якої можливе реальне існування названих правових
І ні і позиція пояснюється та підтверджується і тим, що Відні и ни п. органів та посадових осіб місцевого самоврядування
І ніім « і гарантіями місцевого самоврядування в одному роз(вініщ України «Про місцеве самоврядування в Україні».
..і їм іу па таку роль муніципально-правових санкцій, цілком
І її і.і mi іка вітчизняних теоретиків, які вказують, що мста сан»! і ііореиня тих або інших несприятливих наслідків для право»
Ці наслідки можуть знайти вираз у різних формах: у приІ ін і піп нення певних дій; у визнанні недійсними певних діянь; у
І пр інпвої о статусу тих або інших суб'єктів тощо» 1 ,
((и її н ні у /іумку, мста муніципально-правових та інших санкцій
ири і ,. м.ся лише створенням несприятливих наслідків для пращи m H її мі Нона також полягає у а) запобіганні правопорушень
11С і "' і шстосування цих несприятливих наслідків (позбавлень,
ні іодаткових зобов'язаннях тощо) у майбутньому, якщо
« і - н|тт)відносин не буде дотримуватись норм права; б) стимузнні правомірної поведінки та спонуканні до такої поведінки; в)
IM« !і. ннн реалізації певної норми або групи норм права; в) забезУНні ИН.ОНИОСТІ та правопорядку в цілому у державі тощо. І цей
m »m юні продовжувати безкінечно.
І
і н нс призначення санкцій муніципально-правової відповіл и » її виявляється у припиненні існуючих та попередженні
р нінич у майбутньому правопорушень, забезпечення правомірнії!' Ники органів та посадових осіб місцевого самоврядування,
!(' Н • І ічні.ої діяльності, виконання своїх посадових обов'язків
• і» пі IV, охорони й забезпечення прав, свобод і законних інте1 и і и м,! ісоріи держави і права [Текст] / За редакцією академіка АПрН
і і і при юридичних наук, професора В.В. Копєйчикова. К.: Юрінком,
І

І ЯJ
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ресів територіальної громади, стимулювання муніципальних службовців до високоякісної, ефективної службово-трудової діяльності.
Активна роль санкцій муніципально-правової відповідальності
знаходить своє вираження в їхніх функціях, які є яскравим втіленням
творчої та каральної ролі даного правового феномену.
В теоретичних джерелах, які висвітлюють особливості функцій
санкцій, спостерігається досить широке різноманіття поглядів та
класифікацій, що обумовлено різними підходами до розумінням сутності цього правового явища.
Санкції за своєю природою покликані впливати на учасників суспільних відносин, правових відносин, їхню поведінку (як об'єктивну
сторону діяльності цих суб'єктів), суб'єктивний світ, морально-ціннісні якості, правову свідомість, підпорядковувати їхню волю та
поведінку вимогам певних правових норм, за допомогою чого досягаються поставлені перед нормами права цілі та проявляється роль
санкцій, розкривається їхня сутність та соціальне призначення.
Загальне розуміння слова «функція» показує, що воно визначається як явище, що залежить від іншого, основного явища, і є формою
його вияву, здійснення1. З викладеного можна зробити висновок, що
функції санкцій муніципально-правової відповідальності є основні
напрямки впливу цих санкцій на муніципальні правовідносини, їхніх
суб'єктів, покликані забезпечувати реальне та належне виконання
органами та посадовими особами місцевого самоврядування наданих
їм повноважень по вирішенню питань місцевого значення, за допомогою чого розкриваються сутність та соціальне призначення цих
санкцій, а також шляхом чого досягаються цілі норм муніципального
права в цілому, та муніципально-правової відповідальності зокрема.
У юридичній літературі наводять такі функції муніципально-правових санкцій:
1) штрафна (репресивна або каральна) функція, що направлена на
припинення або зміну існуючих правовідносин, застосування до правопорушника додаткових зобов'язань, обмежень чи позбавлень організаційного, особистого або майнового характеру, окрім тих, які існують
відповідно до правового статусу цього суб'єкта, а також і тих, на які
(додаткові обов'язки, обмеження, позбавлення) суб'єкт погодився доб1

Івченко А.О. Тлумачний словник української мови / А.О. Івченко. - X.,
2 0 0 1 . - С . 505.
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iHii.iio. Таку функцію виконують і додаткові санкції, які виникають
имішдку ухилення суб'єкта від зазнавання негативних наслідків відчіщільності як наслідку власної негативної протиправної поведінки.
') иравовідновлювальна (або компенсаційна) функція, яка спряX ища на повернення у status quo, примусове виконання невиконаI и» ибо неналежним чином виконаних обов'язків, відновлення поI і» >• них правовідносин та окремих їхніх елементів, зокрема прав та
!
піших інтересів їхніх учасників, відновлення тієї шкоди, що зав, • їй правопорушення тощо.
і) превентивна функція, що полягає у такому впливі на суб'єктів
" '«щипально-правових відносин, за якого у останніх не виникає
1
- < шия вчиняти жодних правопорушень. При цьому для держави
риторіальної громади не має особливої різниці, з яких мотивів
- • «її суб'єкти місцевого самоврядування не вчиняють муніципаль«ціавопорушення. Головне - відсутність правопорушень, наявність
і шомірної, зразкової поведінки, реальне існування режиму законн і а правопорядку.
І) виховна, суть якої полягає у впливі на суб'єктів муніципальноІ '»"»них відносин, але з метою їх виправлення та перевиховання,
іо вироблення у їхній свідомості та підсвідомості належних сонні,них ідеалів, настанов, ціннісних орієнтацій тощо, формування
* >н утримання високого рівня розвитку морально-етичних якостей
тушципальних службовців, розвитку їхньої правосвідомості, корпії і ивної культури, їх спонукання до високоефективного виконані k іюїх службово-посадових обов'язків, професійного самовдоско^ К ІІІІЯ, свідомого та ретельного додержання норм дисципліни та
- «нііюсті, і в результаті всього цього унеможливити виникнення
* : І І Ш Я вчиняти правопорушення.
Превентивна функція дуже тісно пов'язана із виховною, тому в
•-.і. риіурі існують ідеї про об'єднану, попереджувально-виховну
і ШіНІю1, або ототожнення цих функцій2. Проте виховна функція є
•»«•им самостійною.
' Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность /
« ь Мнлсин. - М„ 1985. - С. 145.
Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности : автореф. дис.
і ніч юрид. наук : 12.00.01 / М.Д. Шиндяпина ; Юридический институт МВД
«и M., 1 9 9 6 . - С . 14
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5) забезпечувальна (або гарантуюча) функція. Санкції покликані
забезпечувати безперервну роботу такого соціального регулятора
як право. Без санкцій норми права стають мертвими. Як зазначає
М.В. Соболев: «Одна з основних властивостей права - нормативність - полягає в захисті загальнообов'язковості правової норми,
за якою стоїть міць держави. Відсутність законодавчо закріпленої
можливості захисту права, наданого законом, нівелює нормативний
характер права, зводячи його до рівня декларацій,
Проблема
санкцій у праві має особливо велике значення. Саме право встановлює межі дозволеної поведінки. Порушення цих меж повинно
бути захищене законом»1. Це ж стосується і муніципального права.
Без муніципально-правових санкцій стають мертвими як сама ідея
існування місцевого самоврядування, так і один з основоположних І
принципів місцевого самоврядування - принцип підзвітності та віді
повідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб.
6) інформаційна функція, яка виражається у тому, що санкція - це
завжди сигнал для законодавця про порушення законодавства, про
порушення режиму законності, про відсутність належного впливу на
суб'єктів правовідносин з боку держави та інститутів громадянсько
го суспільства. Це в свою чергу спонукає відповідні інституції до за>
стосування заходів щодо ліквідації недоліків та причин, які породилі
правопорушення, створили для цього необхідні умови.
і
Загальними рисами функцій муніципально-правових санкцій є їх
цілеспрямований характер та обумовленість закономірностями сучасного етапу розвитку і вдосконалення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Саме у виконанні зазначених функцій і проявляється зміст та соціальне призначення санкцій муніципально-правової відповідальності.
1

Соболев М.В. Понятие и применение санкции как элемента ответе}
твенности [Электронний ресурс] / М.В. Соболев.
Финансово-правво(
агенство, 4 октября 2011г. - Режим доступа : http://www.fpa.su/biblioteka/
izdaniya/problemy-rassledovaniya-ugolovnyh-prestupleniy/ponyatie-i-primeneniesanktsii-kak-elementa-otvetstvennosti-m-v-sobolev/?SECTION_CODE=problemy>
rassledovaniya-ugolovnyh-prestupleniy&ELEMENT_CODE=ponyatie-i-primeneniosanktsii-kak-e)ementa-otvetstvennosti-m-v-sobolev&PAGEN_l=3
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Hi и с і и шції та взаємодії цих функцій у сукупності муніципальи и і m виконують також роль стимулятора, і таким чином
' і" мотивують суб'єктів муніципальних правовідносин
•і" нрну поведінку, на виконання вимог законодавства та волі
і
т и і ромади, що надала їм повноваження.
Иііімііііні.ио-правові санкції є важливим інструментом муніЧ І Н М І крива України, за допомогою яких воно досягає цілей
ранового впливу, відбувається захист норм муніципально. и мі і можливих порушень, припиняються існуючі порушення,
і імп.гн принципи існування та функціонування місцевого
іч і : пинии, і взагалі утверджується та забезпечуються мета ієни МІІ ці ною самоврядування в Україні.
(ми
норми дієві тільки тоді, коли вони забезпечені ефектив3 »ями дсржавно-примусового впливу - санкціями, Це ж
м . нрав« іниво стосується і муніципально-правових норм, які,
ниті ч і анкцій загальновизнаних видів юридичної відповідальні »ни(існують додаткового, спеціального засобу забезпечення
£ін и м V і її п и нал ьно-правової відповідальності.
%'І нннпм відповідальності означає, що після виникнення пра:іи> пи нрава та обов'язки його суб'єктів були реалізований у
їй РІ іниіннносгі із приписами закону. Цьому передують складні
їй
і пнн инн між суб'єктами, спрямовані на встановлення ха!' ,
и и іасмних прав і обов'язків, і здійснювані в певній пропни 'І"ірмі Після уточнення змісту й обсягу прав та обов'язків
И н н иннюпідальність знаходить своє об'єктивне втілення в тих
Іи
шкодах державного примусу, що обираються за волею
мы* в .h ііОиї компетентних органів. Ці заходи називаються форpf t пиши іпдповідальності»1.
kl І.іПініоіських вказує, що однією із ролей муніципально-праШаннцні може бути те, що саме через систему муніципально-пра<11
ни виражається муніципально-правова відповідальність2.
V • ' і н Ці о ирпно Российской Федерации: Общая часть [Текст] : Учебник /
. U 1 І'іфопі
M : Юристь, 2 0 0 4 . - С . 74.
!
м и I М. Муниципально-правовые санкции как форма выражеII' шин їм и системе местного самоуправления : автореф. дис.... канд.
і
I ' (И) 02 / Е М. Заболотских; Моск. гос. юрид. акад. - М., 2007.
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Муніципально-правові санкції у свою чергу входять до скла
ду досить складного механізму правового забезпечення діяльності
місцевого самоврядування на ряду з іншими різноманітними правовими гарантіями захисту місцевого самоврядування, державним
і громадським контролем, а також різними видами юридичної відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Призначення та функціонування інституту муніципально-правово1
відповідальності сприяє більш ефективному здійсненню системою
місцевого самоврядування та її окремими елементами управлінської
діяльності в суспільстві. У кінцевому підсумку юридична відповідальність суб'єктів місцевого самоврядування зумовлена тим, що
вона є гарантією прав даних суб'єктів, адже покликана забезпечити
діяльність органів місцевого самоврядування в інтересах громадян І
суспільства в цілому.
Муніципально-правові санкції виступають як найефективніший,
найдієвіший засіб соціального контролю за діяльністю органів т
посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечує стабільністі
та координацію усіх складових муніципальної соціальної системи,
Закріплюючи несприятливі наслідки за відхилення від еталону по'
ведінки, муніципально-правові санкції дають змогу контролювати
та направляти поведінку учасників муніципальних правовідносин у
правильне русло.
Муніципально-правові санкції можуть стати дієвою зброєю у бо
ротьбі з корупцією в структурах місцевого самоврядування. На цк
проблему особливу увагу звертають П.М. Любченко' та В.В. Цветков'
B.B. Цветков у свою чергу вказує, що «рівень корупції є моральни»
термометром суспільства, показник моральності чиновного люду»3. І
Чому, на нашу думку, муніципально-правові санкції можуть буті
результативною та ефективною допомогою у боротьбі з корупцією?
Тому що в наш час корупція розповсюдилась майже в усіх сфера)
суспільного життя. Структури, що створюються для боротьби із ко
1
Любченко П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб.
П.М. Любченко, - X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 342.
2
Цветков B.B. Адміністративна реформа - ефективність державного упраи
ління / В.В. Цветков // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 2
- С . 9.
3
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Там же.

рмі ні «-и ишуть у ній, а працівники цих структур одразу стають
;пін
рими Єдиний суб'єкт, якого не можна втягнути повністю
•И»<
їй пагубне явище - це народ або його окрема частина.
J(i' ірі'Чіинп можна і підкупити, і шантажувати, або ж іншим
їм інчмінн полю, а от щодо спільноти громадян - це зробити ненЦ#| > Ми рінні місцевого самоврядування таким суб'єктом є теШ* " 1,1 ірпмада, якій законодавством надано важелі впливу на
• м іин п/юних осіб місцевого самоврядування. Дійсно, є ней|ри и п.кіі п. проблем, перешкод і прогалин у процесі (механізЯЙИ1 V ними* цих важелів, але ці важелі вже є, а проблеми можна
fpi і
ліквідувати.
MttiMiiini діяння не можуть відбуватися за участю територіаль|»..м . ці ,і іже неможливо матеріальні цінності поділити на всіх,
Ін im ніп і нчить, або взагалі немає сенсу ділити, бо кожен отриін ми мало. І лким чином, прості громадяни - члени відповідної
|H.t п.іюі громади - не отримують ані копійки із корупційних
І Ці т і ї . H і уиції), на відміну від спеціальних органів та посадових
її
і пікшії або створені для боротьби з корупцією. Підкупнії
»і і чожим чином схилити волю територіальної громади не
н. и рг іультаті чого територіальна громада, як суб'єкт, що заМ' м\ іиіпшально-правові санкції, є неупередженою, а це один
ІЦІИІІИІ моментів у боротьбі З корупцією.
и ни и ритріольної громади (звичайні громадяни), на відміну
{Мм. і інникіи »лади будь-якого рівня, дійсно бажають позбутися
Г
М ін m їм загальновідомо та зрозуміло, що на даному етапі
ін гін .ни боротися з корупцією, адже за допомогою цих діянь
tin*. її. н майже всі, хто при владі.
"Ц M jIмиi'u'iiKo зазначає, що «аналіз нормативно-правових акіі.р..ц im і корупцією дає змогу зробити висновок про те, що
|и=иниіін її. їх утілення в правозастосовну практику зумовлена
рими н но обраною ідеологією боротьби із цим антисоціальним
m . II. шажаючи на збільшення кількісних показників такої бо'II м іііін п.ні небезпечні для національної безпеки корупційні
|ін. . і і ініналися прихованими від громадянського суспільства.
енп |ііі.,і протидії корупції та її подолання як системного явища
11«" • передусім нормативно-правового налагодження складної
if»i нидженої системи запобіжних заходів, а також удоскона37

лсння та розширення системи кримінально-правових, цивільно-пр;і
вових, адміністративних, фінансових та інших санкцій1»2. Плюсош
у цій дуже складній справі, адже подолання існуючої системи, що
працює - це дуже і дуже тяжке завдання, буде підключення налл^
годженого зв'язку між державою та громадянами (територіальної!
громадою, суспільством), від яких найтяжче сховати факти праве
порушень.
Слід сказати, що не можна безпідставно застосовувати муніци
пально-правові санкції. Кожен факт порушення муніципальної
законодавства, в тому числі і факт корупційних діянь, має бути до^
стовірно встановленим. Встановленням та освітленням цієї інфор<|
мації, доведенням її до територіальної громади повинні займатись
незалежні засоби масової інформації, відповідальність яких за po:ifl
повсюдження неправдивої чи непідтвердженої інформації повини
також бути серйозно посилена.
Застосовуючи муніципально-правові санкції, наприклад, дострой
кове припинення повноважень окремих суб'єктів місцевого самовряі
дування, територіальна громада має змогу впливати на муніципальну
владу, показати, що саме народ є джерелом влади в Україні, яки
наділяє повноваженнями владних суб'єктів, і так же само припини
ці повноваження. Лише встановивши пріоритет волі територіальне
громади на будь-якою іншою волею при вирішенні питань місцевог
значення, можна буде вести мову про наявність реального місцевої^
самоврядування в Україні. На сьогодні, на превеликий жаль, тері^
торіальна громада потрібна лише для проведення виборів.
Усі муніципально-правові санкції покликані зробити муніципаліі
ну владу в особі її органів та посадових осіб більш відповідально^
перед населенням територіальної громади.
Муніципально-правові санкції також виступають формою реаі
вання суспільства (а шляхом закріплення їх у законодавстві - і ді
ржави) на порушення законодавства, що регулює порядок здійсненні
місцевого самоврядування, і є зовнішнім матеріальним вираження!
' Борисов В. Громадянське суспільство та питання подолання корупції!
В. Борисов, О. Кальман // Вісник Академії правових наук України. - 200|
- № 2 ( 4 1 ) . - С . 170
2
Любченко П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посів
П.М. Любченко, - X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 342.
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мниннно примусу за вчинення муніципального правопору-

мі і ін'їнниііні, її чумкою П.М. Любченка, що муніципальноіні і 111 м 111 M " h у і мати правовідновлювальне, організуюче,
інімііиіс превентивне значення. Вони відіграють особріщі МІ.ІІ умовлена суб'єктно-об'єктними характеристиками
um . п.ми > нріійоиїдносин, і застосовуються у зв'язку З необхіднім іпсмсіпім належного виконання муніципальних норм»1.
пін пі.по правових санкцій певним чином виконують роль
• і і и і ори правомірної поведінки.
*нф\ іум і , мін ловили вітчизняні науковці В.Ф. Погорілко та
•(•і и .penn 11 Піі і чию думку муніципально-правові санкції висту"І 1 і. m ..moihhuuh поведінки як окремої людини - члена те.. . ,. т и 11 ihm.і пі, іак і всього муніципального організму». Вони
_hm.ii. <іі ції і мі дом їсть людини, змушують її піддавати аналізу
. 1111111 m 11 оцінці свої думки, мотиви, установки, поведінку та
ни. її
lu нинішнім негативних наслідків цих санкцій «завжди
цнш • і pllo ни m нхологічне навантаження. Відповідальність заé, «і. пранії m1 їй іип пііерсси людей: в одних випадках вона від, .,,.... 111 > і їм і ч m, m реалізації, сприяє формуванню позитивних
и и ннч и і,и моїм иіків; в інших, навпаки, звужує можливості їх
ц«чніи приму» оно (поза волі) обмежує їх». Санкції «здатні пря•|ІН I .III III І І'рі'і и індновідних осіб»2.
НІН ; . i.iii k'iiiHi mu слепня до того, кого воно обирає в органи місії!«. їм.три ниіншн, його участі в організаційних формах конт) и .m це
владою, співробітництва мешканців, вміння коI, им і ні і H.і і імми виливу на муніципальну владу (в тому числі
ініінні і п ін. правовими санкціями), залежить рівень добробуту
НИИ І м к и и
існпя в селі, селищі, місті»3.
І,
мііі.іі II M Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. /
І, м-,, ні ..
V ІІііланнинтво«ФІНН», 2 0 1 2 . - С . 341.
и . і|ц и,,. И 1 ! 1 , Федоренко B.JI. Конституційне право України : Під,і | | и і. ірпінніИ ресурс] / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-ге ви, і

і,ці

пі доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Режим

111111 11 и її иг її її і k і. ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovoyi_
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Ще однією роллю, що виконує муніципально-правова санкція є тс,
що вона вказує на певні несприятливі наслідки, які повинні наставати
для суб'єктів муніципально-правових відносин у процесі неналежно
реалізації ними своїх прав у сфері місцевого самоврядування.
Без існування налагодженої системи муніципально-правових санкції!
неможливий існування та подальший розвиток реального народовладдя]
формування ефективного механізму локальної демократії, утворенні
оптимальних умов для вирішення питань місцевого значення.
Слушно зазначають вітчизняні науковці, що «безумовно, навряд
чи сьогодні можна всерйоз розраховувати на швидке становлення й
ефективне функціонування територіальних громад, реанімацію почуття самовідповідальності, поки існують у громадській свідомості
стереотипи патерналізму та юридичного ідеалізму, психологічна відчуженість більшості людей від будь-яких офіційних структур, відсутність активного співробітництва, солідарності жителів, деформація моральних цінностей, втрата навичок общинності тощо»1. Навіть
найдосконаліше законодавство не може одразу створити таких умон,
такої ситуації.
З огляду на вищенаведене, ми можемо сказати, що муніципально-правові санкції є багатогранним явищем, що займають власну
нішу і посідають чільне місце серед інших санкцій, що можуть за«
стосовуватися до органів та посадових осіб місцевого самовряду^
вання. Це самостійний різновид санкцій до названих суб'єктів муні
ципального права України та інших країн, який володіє власними
рисами, своїми особливостями, і який відрізняється від інших cam
кцій, що застосовуються до суб'єктів муніципальної влади, навіті
від суміжних і дуже схожих, таких як конституційно-правові аб<
адміністративні.
В законодавсті нашої держави та інших країн світу можна знайти
ціле розмаїття муніципально-правових санкцій.Будь-який розподіл
санкцій на види пов'язаний із їх законодавчим закріпленням, їхнімі
функціями, їхнім місцем та роллю у правовій дійсності тощо. Кші'
1

Погорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : Під>
ручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, B.JI. Федоренко. - 2-ге ви
дання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Режим
доступу : http://pidruchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi iTiunitsipalno-pravovoyi^
vidpovidalnosti#601

40

ясікацій може бути безліч, залежно від обраного критерію для розллу на види.
Українське законодавство містить наступні основні муніципальні-лравові санкції. По-перше, однією із найзрозуміліших муніци-і.:ьно-правових санкцій є дострокове припинення повноважень оріі-:в та посадових осіб місцевого самоврядування.
Так, відповідно до ст. 75 Закону України «Про місцеве самовря~ зання в Україні»1, територіальна громада в будь-який час може
з строково припинити повноваження органів і посадових осіб місце• л з самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або зако• > України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують
JL снення наданих їм законом повноважень. Стаття 80 даного Зако-" встановлює, що повноваження органу самоорганізації населення
» куть припинятися достроково в разі невиконання рішень сільсь6 Û селищної, міської, районної у місті (в разі її створення) ради, її
ги чонавчого комітету, загальних зборів громадян або невиконання
з-.іх повноважень.
У теорії та практиці муніципального права виділяють такі правові
- ститути, за допомогою яких населення може достроково припини™> повноваження виборних органів та посадових осіб місцевого са*• урядування:
інститут дострокового припинення повноважень виборних
'--анів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом голосуЬІЛНЯ на референдумі;
інститут дострокового припинення повноважень пред"ізницьким органом місцевого самоврядування підконтрольних
".дзвітних йому органів і посадових осіб місцевого самоврядуТакі ж інститути закріплені у законодавстві деяких країн світу.
Так, Федеральний закон від 6 жовтня 2003 р. № ІЗІ-ФЗ «Про
стальні принципи організації місцевого самоврядування в Російсь; І Федерації»2 хоча вже не містить інституту вираженню недовіри,
1

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня
p. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1997. - № 24.
І т. 170.
2

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российсч:Федерации : Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 //Российская
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разом із тим у п. 8 ч. 1 ст. 44 цього закону встановлюється, що і
статуті муніципального утворення можуть визначатися види й під
стави відповідальності органів і посадових осіб місцевого самовря
дування, у тому числі підстави й порядок відкликання населенняк
виборних посадових осіб місцевого самоврядування, достроковог«
припинення повноважень виборних органів місцевого самовряду
вання й виборних посадових осіб місцевого самоврядування. Отже
федеральним законом не виключаються й інші (крім відкликання
інститути, за допомогою використання яких наступає відповідаль
ність виборних органів і осіб місцевого самоврядування перед насе
ленням території.
Законодавство Японії передбачає розпуск муніципальних зборіі
громадянами. «Не менш 1/3 виборців може ввійти в комісію з кон
тролю над виборами із пропозицією про розпуск муніципальний
зборів. Комісія повинна винести це питання на голосування. Якщс
вимога схвалена абсолютною більшістю голосів виборців, муні
ципальні збори розпускаються... Питання про розпуск може буті
вирішено тільки після закінчення одного року з моменту почата)
діяльності зборів»1.
Дострокове припинення повноважень вищезазначених суб'єкті!
правовідносин за результатами народного голосування допускаєте
ся також в десяти кантонах Швейцарії, у багатьох штатах США, і
шести землях Германії, в Перу, В'єтнамі, Китаї та на Кубі2, зокрегазета. - 2003. - 8 октября.; СЗ РФ. - 2004. - №25. - Ст. 2484.; СЗ РФ. - 2004
- №33. - Ст. 3368.; СЗ РФ. - 2005. - №1 (ч.І). - Ст.9.; СЗ РФ. - 2005. - №1 (ч.І)
- Ст.17.; СЗ РФ. - 2005. - №1 (ч.І). - Ст. 37.; СЗ РФ. - 2005. №17. - Ст. 1480.; c j
РФ. - №27. - Ст.2708.; СЗ РФ. - 2005. - №30 (ч.І). - Ст.3104.; СЗ РФ. - 2005
- №42. - Ст.4216.; СЗ РФ. - 2006. - №1. - Ст.9.; СЗ РФ. - 2006. - №1. - Ст. 10.; СЗ
РФ. - 2006. - №6. - Ст.636.; СЗ РФ. - 2006. - №8. - Ст.851.; СЗ РФ. - 2007. - № |
(ч.І). — Ст.21.; СЗРФ. - 2007. - № 2 1 . - Ст.2455.
1

Иностранное конституционное право / Отв. ред. В.В. Маклаков. - М.
Юристь, 1 9 9 6 . - С . 279.
2
Багенц Д.С., Шишкин A.A. Контроль за деятельностью должностных лиі
и органов власти / Д.С. Багенц, A.A. Шишкин. // II Общероссийская студенчес
кая электронная научная конференция «Студенческий научный форум», 15-21
февраля 2010 года. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rae.ru
forum2010/49/722
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1

"НИщо до Основного Закону землі Баден-Вюртемберг 1953 p.
и може бути розпущений урядом, якщо на вимогу 200 тис.
s
t '»ни) в 6-тижневий строк проводиться референдум, і більшість
и І пін проголосують за розпуск. Схожа процедура існує і в БаИ' s 11 * ст - 18 Конституції 1946 p.), проте пропозиціє має висунути
І
ким виборців'.
І 1 і нормативні приписи є цілком об'єктивно обумовленими,
И ' " іазначає С.Г. Соловьев, «функціонування виборних органів
"НО самойрядування, що володіють правом представляти ін' і 'і населення й приймати від його імені рішення, які діють на
*і "ірії муніципального утворення, неможливо без наявності мена відповідальності цих органів»2,
ї ї ' іо наступного інституту дострокового припинення повновапіоорних органів та посадових осіб місцевого самоврядування,
І'інчйській Федерації представницький орган місцевого самов. и 111 ня статутом муніципального утворення може бути наділений
І им дострокового припинення повноважень органів та посадових
ли ц е в о г о самоврядування. У цьому випадку, як відзначають
1
* I« у і афін та В.І. Фадеев, «відповідальність наступає не перед наші ям, а перед органом, який населення вповноважило виражати
пищати свої інтереси»3. На нашу думку, муніципально-правова
»і дальність органів та посадових осіб місцевого самоврядуван! іп кому разі виникає все ж таки перед населенням, зокрема перед
шіріальною громадою, але в особі їх представників,
ніипічуючи даного роду санкції, О.О. Кутафін зазначає, що відн і посадової особи як захід відповідальності іноді є близькою
«и цгпшінарної відповідальності як за формою, так і за порядком
Пік лаков В.в. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть
> I учеб. для студентов юрид. вузов и фак. / В.В. Маклаков. - М.: Волтерс
її ' 0 0 6 . - 0 . 4 7 4 .
і о ювьев С.г. Муниципально-правовая ответственность местного пред-ч( іьного ор:га на: содержание и актуальные проблемы / С.Г. Соловьев // Гог і пенная власть и местное самоуправление. - 2004. - №2. - С. 5.
І Уіафин O.g., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации
11 Учебник/ O.E. Кутафин, В.И. Фадеев. - M . : ТК Велби, Изд-во Проспект,
( 648
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і Одн^к> відмінність полягає в тому, що дисциплінарі
застосування .
санкції застос? в У єт ' СЯ 3 3 п о Р У ш е н н я трудової дисципліни, а в дано
лє міс^є муніципально-правова, що володіє більш іш
р Т и Г а ^ підстав застосування.
Л
.„им з і_1єю муніципально-правовою санкцією є саморо:
сцевс го самоврядування або добровільна відставка по
0 г
пуск Р ^"У^' М І С Ц € вого самоврядування. Розглядаючи саморозпус
садової осо
вчений Г.А. Василевич прово
вл ^ди, білоруський
r j
F
органу місцев"1
_
із я в Р ю 3 повинною або добровільним відшкодуваїі
дить паралель
ням збитків2.
Аналогічні1 п о с / Т 1 с а н к ц і я ' однак стосовно посадової особи ви
конавчої влад11' передбачена
ст. 72 Закону України «Про місцев
ня в ^країні» 3 , за якою районна, обласна рада мож
самоврядуваньо г о • г
'
'.
К .
шляхом таємн
голосування висловити недовіру голові відповід
с жа,ної
ної місцевої ; Р
адміністрації, на підставі чого Прсзиден
України прий* а є Р і ш е н н я * д а е відповідній раді обгрунтовану від
повідь Якщо недовіру голові районної, обласної державної ад
повідь.
депутатів від загалі
; л о в и ш не менш як дві третини
v
міністрацп BH' J,uo "
..
„
„ J
л,
ного складу в рповіІноі
ради, Президент України приимає рішенн
голо*и місцевої державної адміністрації.
Така сан
v
про відставку
.
.
_
- » чео»3 осооливості моделі побудови
місцевого
са
кція має місц
..
-,
.. . }
. .
виконавчої
влади
в
Україні
на
рівні
областей
ті
моврядування т а
.
,
„р а-й„о„н і• в , ТЯІ
,
.ланомУ
регіональному
рівні,
у
зв
язку
з
чим
місцев
ІаК J
. . . . .
.
J
• ,
ністрЩН є підзвітними відповідним раионним, об
державні ад
виконанні програм соціально-економічного і кулі
ласним радам-'
„
_
. . .
тку
эаионних, обласних бюджетів, підзвітними
1
турного р о з в і ^ '
.
. .
.
•
.ми Jу іастині повноважень, делегованих їм відповз
підконтрольні
.
.
ми 0>ласними ґрадами, а також 3у виконанні урішен;
ними районні- ' "
рад з цих питг"ьw

І Кутафин ^

П ' е Д м е т конституционного права / O.E. Кутафин. - M

Юристь, 2001. Л 4 1 °
-В.А. /актуальные проблемы конституционно-правовой ответ!
2
Сивицкий
,„ . „
„ „„
їйь
научн( и конференции / В.А. Сивицкии // Государство и праві
твенности: оозор'

- 2002. - № 2. - ('е 16.
,

^

о

місц^

1997 р №°280/97 В Р
- С т . 170.
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Україні : Закон України від 21 трави

Рховної

Ра

л и України (ВВР). - 1997. - № Ъ

lUtiwiMHM иидом муніципально-правових санкцій є ліквідація
мрн<і> мни инрм муніципального права, зокрема визнання незаконним -»t un і>pi пнів або посадових осіб місцевого самоврядування у
' É H «ГІН 14 окремих положень, зупинення дії цих актів.
і ви ніннонідпо до п. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самочянпіпі и Україні»1 рішення сільської, селищної, міської ради
Ніч. ННИІІ І І рок з моменту його прийняття може бути зупиненf І ним ЮЛИЩНИМ, міським головою і внесено на повторний
•н
ндної ради з обгрунтуванням зауважень; згідно з п. 7
МНІ Il , |інн незгоди сільського, селищного, міського голови з
Н * ' | HILL О І І Й П Ч О Г О комітету ради він може зупинити дію цього
ня » мнім розпорядженням і внести це питання на розгляд від|ін ІН ні її 9 рішення виконавчого комітету ради з питань,
ї«»ни* і
ні ної компетенції виконавчих органів ради, можуть
Вррі І І Н Н І І І мі іповідною радою; за п. 10 цієї статті акти органів
... ні місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідI' і пін і к і vi о і або законам України визнаються незаконниVI і іинму порядку,
< . t 'О м it H її у України «Про органи самоорганізації насе1
§| ми
m, що рішення органу самоорганізації населення,
§ІЦм..m і,
чинному законодавству або прийняті з питань,
нн Ного поннов;іжень, зупиняються відповідною сіль»(рннні
міською, районною у місті (в разі її створення)
|Н'Шнчиї ним іиернснням до суду про скасування такого рі• р ^ і н НІНІ нііі'ріпурі, як вітчизняній, так і іноземній, зупинен•if і
H' і m переважно розглядалося як захід конституцій-

іі и и.

»II ' НІ
tlfiii і
У НІ

.
НІ „ „

(уііііпнЯ в Україні : Закон України від 21 травня
1997.-№24.

Нинішн ії Верховної Ради України (ВВР).

нн шин населення : Закон України від 11 липня 2001 р.
Ill І'КДИ України ( В В Р ) . - 2 0 0 1 . - № 4 8 . - С т . 254.
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[ої відповідальності1, або як самостійний вид відповідальності2. Так,
I.A. Авак'ян пише, що скасування акта одного органу іншим ознаіає, що акт був незаконним або недоцільним. Скасування є оцінкаі
(іяльності сргану, який прийняв акт. Це захід державного примусу]
цо характеризує його як санкцію3.
На нашу думку, відповідно до реалій сьогодення та положень ук-І
іаїнського їаконодавства, така санкція як скасування або зупинення
іктів чи їх окремих частин є заходом не лише державного примусу, а
іублічно-правового примусу, котрий включає окрім державного ще
і примус, цо застосовується органами місцевого самоврядування та
»рганами влади АРК.
Не можна сказати, що у разі застосування муніципально-правових
:анкцій має місце лише державний примус. Адже діяльність органів
:а посадових осіб місцевого самоврядування по вирішенню питань
місцевого значення, в тому числі щодо боротьби із порушепнямі
муніципального права, не є державною. Про те, що органи місцевого
;аМоврядування не є органами державної влади, а є представницьки
ли органами, через які здійснюється право територіальної громаді
;аМОСТІйно вирішувати не будь-які питання суспільного життя, а питання саме місцевого значення, тобто такі, які пов'язані передусім і:
киттєдіяльністю територіальних громад, та перелік яких визначена
/ Конституції та законах України, неодноразово вказував Констатуй
дійний суд України в своїх рішеннях4. У випадку застосування муні]
цилально-правових санкцій державі відноситься другорядна роль, а
' Див.: Зражевская T.JI. Ответственность по советскому государственном;
праву / Т.П. Зражевская. Воронеж, 1980. С. 84; Колосова Н.М. Конституци
энная ответственность - самостоятельный вид юридической ответственности
Н.М- Колосова //Государство и право. - 1997. - № 2. С. 90.
2

Самощенко И.С., Фарукшкин М.Х. Ответственность по советскому зако
нодательству / И.С. Самощенко, М.Х. Фарукшкин. М., 1971. С. 212-213.
3
Авакьян С.А. Санкции в советском государственном праве / С.А. Ава
кьян // Советское государство и право. - 1973. №. 11. - С. 35.
4

Див.: Рішення Конституційного суду України від 26 березня 2002 р
tfo 6-рп/2002 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
Iaws/show/v006p710-02 ; Рішення Конституційного суду України від 16 квітн
2009 р. № 7-рп/2009 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.radi
gov.ua/laws/show/v007p71Э-09
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m суб'єктам місцевого самоврядування, таким як теІ рпмпди, місцеві ради, сільські, селищні, міські голови
11 мм. мі пні me госовують зазначені санкції.
Ціни щінна вважає, що видання незаконних актів і рішень слід
m и і. і » і иіоііид конституційних правопорушень, якщо воно nolle п. їм конституційні норми. Скасування, зупинення дії неїЖінпо нн і а. на її думку, є в даному разі заходом конституции НІ'ІМІОС гі, що, у свою чергу, не виключає застосування до
1
іm
І.ІХОДПІ дисциплінарної або іншої відповідальності .
нош увагою цього вченого залишається порушення муніМравовмх норм. Тому ми пропонуємо визнати, що на рівні
* повноважень місцевого самоврядування таке діяння (по» Норм муніципального законодавства) має визнаватись муніНнм нрнвоноруїпснням.
мвмім і думка Л.П. Красовської з приводу цього питання,
н.'щ
шкцію зупинення та скасування актів як захід де1 нр«
H відповідальності, вона зазначає, що несприятливі
и
німому разі полягають у приниженні авторитету органу
Жні
і, нкий прийняв акт2.
і
о ні, мкі вважають, що цей захід являє собою лише
ни і правового простору акту, якого в цьому просторі бути
; н і ні" іо нікого не карає. Власне визнання правового акту
і» m повністю незаконним, або навіть неконституційним,
* I I 11 Іон. не викликає будь-яких обмежень або позбавIII нічною чи матеріального характеру для тих, хто їх видав,
т і ї нк і а пс позбавляє від відповідальності її авторів3.
« Ф І Н І і Л І 11 Іоном та іншими позиціях стоять і деякі вітI їм і.,аін {окрема, Д.М. Лук'янець, по суті заперечуючи
н* кніїїгЧи гуційної відповідальності як самостійного виду
'Hol ні ніоаідальності, вважає, що в даному разі має місце
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ліквідація наслідків протиправної діяльності у вигляді неконстиг
цінних актів, а не вплив на особу, яка вчинила ці дії1.
Не можна погодитись із цією позицією вчених, адже негативні
ми наслідками такої муніципально-правової санкції, як скасувань
або зупинення актів чи їх окремих частин, є певне обмеження праї
суб'єктів місцевого самоврядування вирішувати питання місцевої
значення, задля чого вони власне створювались та формувались, прі
вомірне блокування їхньої діяльності. Це є і юридичні обмежена
позбавлення, а також правовий вплив на порушників норм муніці
пального права. Як вказує російський вчений Г.В. Барабашев, «ді
колегіального органу управління прийняття рішень - головний засі
здійснення його компетенції, тому їх скасування (цілком або в певні
частині) є серйозним заходом впливу на роботу органу»2.
Відмічаючи спірність цього питання, вчені В.Ф. Погорілко і
B.JI. Федоренко, приходять до висновку, що все ж таки можи
визнати зупинення дії та скасування незаконних актів однією :
санкцій муніципально-правової відповідальності. На їх думку,,
даному разі наявна негативна публічно-правова оцінка діяльнос]
тих, хто видав незаконний акт, а також публічно-правова оцінк
несприятливих наслідків для них. Вони вказують, що системі
тичне скасування актів того чи іншого органу чи посадової особ
місцевого самоврядування дозволяє поставити питання про нені
лежне виконання ними своїх обов'язків. «Саме ці дві ознаки (неп
тивна оцінка діяння та несприятливі наслідки для суб'єкта) маюі
стати основним критерієм для віднесення того чи іншого заход
до категорії санкцій юридичної, у тому числі конституційної і
муніципальної, відповідальності, причому несприятливі насліди
в даному разі мають розширювальне тлумачення. Скасування акт
передбачає жорсткий, категоричний імператив і позбавляє акт усі
його юридичних потенцій, у тому числі ретроспективно. Скасуваї
1

Див.: Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України
Підручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-ге в
дання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Реял
доступу : http://pidruchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovoj
vidpovidainosfi#601
2

Барабашев Г.В. Ответственность органов управления перед Советами
Г.В. Барабашев // Советское государство и право. - 1981. - № 5. - С. 9
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ая може усувати всі правові наслідки дії такого акта з моменту
його прийняття» 1 .
Щодо зупинення дії актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування В.Ф. Погорілко, М.О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та
нші зазначають, що «призупинення та скасування - близькі, але не
тотожні заходи відповідальності. Призупинення - це також відміна,
зле обмежена в часі, така, що не вирішує остаточно долю акта та не
інулює його дію в попередній період»2.
З приводу окресленого проблемного питання слід доповнити, що
задания актів на порушення Конституції чи законів України є доволі
лкідливим для держави і суспільства явищем, адже породжує дум•гл, що можна не виконувати норми найвищих нормативно-правових
І Я Т І В України - законів. Це викликає обурення у суспільстві, сприяє
їідриву органів місцевого самоврядування від первинного і основно* з суб'єкта місцевого самоврядування - територіальної громади, якщо
готурати і не реагувати на такі правопорушення. Так, саме на правопорушення, адже це факт протиправної поведінки, оскільки відповідно
: з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи місцевого самоврядування,
л посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами Украї. А однією із першочергових цілей існування та функціонування
*уиіципально-правових санкцій є подолання цього відриву органів та
:осадових осіб місцевого самоврядування від територіальної громади,
з оновлення зв'язку залежності діяльності представників територіальної громади від жителів відповідного населеного пункту.
При цьому акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, видані в межах повноважень, визначених законом, є
.бов'язковими до виконання на відповідній території (ч. 1 ст. 144
1

Погорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : Під- *-:ник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-ге виання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Режим
хетупу : http://pidruchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovoyi_
'cpovidalnosti#601
2

Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.];
а хд. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - 595.
3
Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР H Відомості Вер. ЇНОЇ Ради України (ВВР). - 1996 - № 30 - Ст. 141.
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Конституції України1 ) до того часу, поки вони не будуть зупинея
або скасовані, не дивлячись на те, що вони порушують Конституція
та закони України.
З огляду на зазначене, на нашу думку, мають бути наявні ефектин
ні механізми запобігання виникненню таких актів.
За загальним правилом, скасування акту означає повернення
стан, що був до його видання. При цьому на особу, що його вида
кладуться додаткові обов'язки відшкодувати шкоду, завдану таки|
актом, а також усі витрати, які були пов'язанні із виданням таког
акут та приведенням його у дію. Як правило, видання акту cynpq
воджується як витратами на його видання, так і виділенням кошт^
на виконання його положень. А оскільки акт визнано незаконним, орган чи особа, що його видали, та винні у цьому, мають відшкоді
вати усі витрачені кошти із місцевого бюджету. І це, слід зазначиті
доволі суворі наслідки видання незаконного акту, які можуть уні
можливити видання таких незаконних актів на рівні місцевого сам^
врядування, якщо будуть застосовуватись кожен раз, коли виявлец
таке правопорушення.
Наступною у переліку законодавчо закріплених муніципальні
правових санкцій є відкликання депутата місцевої ради виборцями|
В науковій юридичній літературі цей захід відповідальності взі
тривалий час визнається як санкція2. Це і не дивно, адже для цьо^
наявні усі підстави. Відкликання депутата місцевої ради є захода
впливу, що застосовується до нього як до суб'єкта муніципальні
правових відносин. Цей захід впливу виконує організуюче-превеі
тивну роль. Сутність такої ролі можна пояснити тим, що депут^
зобов'язаний певним чином виконувати свої обов'язки, а інакі]
його можуть відкликати.
Відкликання - безсумнівно негативна оцінка поведінки депута^
місцевої ради з боку громадян, що його обрали. Відповідно до п.|
ч. 1 ст. 5 закону України «Про статус депутатів місцевих рад»3, пс
' Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Ва
ховної Ради України (ВВР). - 1996 - № ЗО - Ст. 141.
2

Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін
за ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 59]
3
Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 20
№ 93-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002. - № 40. - Ст.290. \
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-"оваження депутата місцевої ради припиняються достроково в разі
відкликання депутата виборцями в установленому законом України
Про статус депутатів місцевих рад» порядку, без прийняття рішення відповідної ради.
Є.М. Ковєшніков пише про те, що «однією з форм реалізації відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
гред населенням в результаті втрати його довіри є можливість відкликання населенням депутата, члена виборного органа місцевого
самоврядування, виборної посадової особи місцевого самоврядування»1. Аналізуючи відкликання депутатів, М.О. Краснов підкреслює,
zo «сам зміст цієї форми реалізації відповідальності припускає її
- ідзвичайний характер, коли всі інші'можливості демократичного
: хтиву на місцеву владу вичерпані»2. Це вже крайній захід муніци:зльно-правової відповідальності, так само як і дострокове припи;ння повноважень органу чи посадової особи місцевого самовря:>вання.
Закордонний досвід свідчить, що в такому заході муніципально:?авової відповідальності як відкликання виборних осіб місцевого
.-моврядування, зокрема відкликання депутата місцевої ради може
їлражатись негативна оцінка відхилень у поведінці народних обран,:з на рівні місцевого самоврядування, а також характер несприятливих наслідків для виборних осіб місцевого самоврядування, що
- встають за ці відхилення.
Існування цієї муніципально-правової санкції безпосередньо
вв'язане із наявністю мажоритарної виборчої системи на виборах
; -путатів місцевих рад. Згідно зі ст. 2 закону України «Про вибори
ліутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
"ІД та сільських, селищних, міських голів»3 вибори депутатів сільсь~лх, селищних рад проводяться за мажоритарною системою віднос' Ковешников Е.М. Муниципальное право / Е.М. Ковешников. - М.: НОРА, 2 0 0 0 . - С . 235.
2

Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность /
С. Малеин.-M., 1 9 8 5 . - С . 93.
3

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міс:зих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня
- :0 р. № 2487-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2010. - № 35-36.
Зт. 491.
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ної більшості в одномандатних виборчих округах, а вибори депутаті
обласних, районних, міських, районних у містах рад, відповідно д
ст. З цього ж закону, проводяться за змішаною (мажоритарно-пр(
порційною) системою, за якою половина від кількості депутаті
(загального складу) відповідної ради обирається за мажоритарної
системою відносної більшості в одномандатних виборчих округа;
а інша половина - за виборчими списками кандидатів у депутати в|
місцевих організацій політичних партій у багатомандатному вибої
чому окрузі.
Закріплення цієї санкції у законодавстві України обумовлено, j
першу чергу, усвідомленням того, що у своїй діяльності депутаті
представником волі громадян, що його обрали, і несе відповідалі
ність, насамперед, перед своїми виборцями. Він зобов'язаний пі,
тримувати постійний зв'язок з ними, виконувати їхні дорученн
вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громад
інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь
їх вирішенні, систематично, не рідше одного разу на місяць (а можі
навіть і частіше, адже, на нашу думку, за один раз в місяць неможлиі
достовірно оволодіти думкою виборців з приводу вирішення пита
місцевого значення, точно виражати їх волю у раді, захищати іні
реси відповідної територіальної громади та її частини, реагувати
суспільно-політичні зміни, що відбуваються у власному виборчої
окрузі і т.п.), вести особистий прийом громадян, звітувати (не ріді
одного разу на рік) про свою роботу перед територіальною громаде
на зборах виборців за місцем їх трудової діяльності чи проживанні
У деяких демократичних країнах інститут відкликання вибори
осіб відсутній, або ж навіть прямо заборонений законодавством, а в
борці можуть просто не обрати на наступних виборах кандидата, яи
неналежно виконував власні повноваження. Так, наприклад, у Фращ
депутат «повинен дотримуватись винятково велінь власного розуму
власної совісті», він «не повинен підпадати під можливий вплив буї
яких настанов своїх виборців»1. Стаття 27 Конституції Франції всі
новлює, що «будь-який імперативний мандат є недійсним»2.
1
Прело Марсель. Конституционное право Франции / Прело Марсель. - 1
Издательство иностранной литературы, 1957. - С. 453.
2
Французская Республика. Конституция и законодательные акты. Переї
с французского [Текст] / Под ред. В.А. Туманова. - М.: Прогресс, 1989. - С. 3'
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Така ж ситуація має місце в деяких землях Німеччини. Так, наприклад, у статті 77 Конституції землі Гессен зазначено, що «депутати
є представниками всього народу»1, що робить неможливою будь-яку
залежність депутата від конкретних громадян.
Відкликання виборних посадових осіб передбачено у законодавстві понад третини штатів США, федеральному окрузі Колумбія та
на деяких острівних територіях2. Для застосування процедури відкликання потрібне певне число підписів, наприклад, «25% від числа поданих голосів на останніх виборах відповідної посадової особи
(Аляска, Алабама, Колорадо, Вашингтон, Вісконсин) або 12% від
цього числа (Каліфорнія)»3. Проте такий захід застосовується в США
нечасто через процедурні труднощі: підписи повинні бути зібрані в
короткий строк у нотаріально засвідченій формі, до того ж у випадку відхилення виборцями пропозиції про відкликання на ініціаторів
голосування покладається відшкодування витрат щодо його проведення4.
У Японії демократичні інститути керування досить добре розвинуті на місцевому рівні, навіть краще, ніж на загальнонаціональному. Закон «Про місцеву автономію» 1947 року передбачає право місцевих жителів на відкликання виборних посадових осіб місцевого
самоврядування. Такими виборними особами можуть бути депутати
муніципальних зборів або голова органу місцевого самоврядування. Закон містить розділ, у якому визначений механізм практичного
здійснення права на відкликання, в тому числі установлені норми
збору підписів під вимогою прийняти до розгляду питання про відкликання: не менш 1/3 виборців території - при вимозі відсторонен1

Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты.
Перевод с немецкого / Под ред. и со вступ, ст.: Ю.П. Урьяс. - М.: Прогресс, 1991.
- С . 107.
2

Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть
Текст] : учеб. для студентов юрид. вузов и фак. / В.В. Маклаков. - М.: Волтерс
•Ьувер, 2 0 0 6 . - С . 471.
3

Конституционное (государственное право) зарубежных стран: В 4 т,
" 1-2. Часть общая [Текст] / Отв. ред. Б.А.Страшун. - М.: Издательство БЕК,
: ; » : о . - с . 365.
4
Див. додатк.: Council of State Governments, The Book of the States, 1998
999 (Lexington, KY: Council of State Governments, 1998) vol. 32, p. 222 - 225.

53

ня голови органу місцевого самоврядування, а стосовно депутат
муніципальних зборів - не менше 1/3 від числа виборців по йоі^
виборчому округу. Комітет з контролю над виборами визначає д(1
статність і достовірність такої вимоги, і у разі позитивного виснови
призначає голосування. Вимога про відкликання задовольняється
якщо вона підтримана більшістю виборців, що прийняли участь
голосуванні.
Проте, як зазначається у літературі, на практиці виникає ціла ни
ка проблем у застосуванні відкликання. По-перше, зібрати необхіді
число підписів місцевих жителів вже є непростим завданням. І навії
якщо таке відбудеться, депутати муніципальних зборів мають праї
виступити проти законодавчої ініціативи громадян, вважаючи її н
доречною. Перевірки інспекційного комітету за запитом жителів і
завжди результативні, тому що найчастіше проводяться формальне
Статистика ж свідчить, що в 1947-1983 pp. місцеві жителі в Япої
використовували своє право вимагати відкликання голів органів мі
цевого самоврядування 516 разів, відкликання депутатів муніципал
них зборів - 204 рази. Одним з яскравих прикладів прояву безпос
редньої демократії - відкликання в 1989 році мера м. Дзусі на вимо
місцевих жителів, які виразили обурення тим, що він підтримав плі
Управління національної оборони про будівництво казарм для aw
риканських військовослужбовців, для чого пропонувалася вируб
лісового масиву'.
Стаття 112 Конституції Республіки Куба зазначає, що «манд
делегатів муніципальних Асамблей народної влади відкликаєть
лише виборцями, які можуть здійснювати це право в будь-який ч
відповідно до порядку, встановлюваного законом»2. Порядок відкл
кання закріплений Виборчим законом країни. Депутати муніципал
них Асамблей народної влади можуть бути відкликані виборця!
округу, у якому були обрані, якщо вони не виправдають довіри. Ві
кликання мандата делегата муніципальної Асамблеї починається
пропозицією як мінімум 20% виборців округу, у якому він (депутг
1

Сенаторов А. Японская модель местного самоуправления / А. Сенаторої
Знакомьтесь - Япония. - 1995. - №7. - С. 35.
2

Табио Фернандо Альварес. Комментарий к социалистической Консти
ции Республики Куба [Текст] / Под ред. Б.Н. Тогюрнина. - М.: Прогресс, 19
- С . 262.
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був обраний. Пропозиція про відкликання делегата представляється
в письмовій формі голові відповідного виконкому, який у свою чергу передає цю пропозицію делегатові, якого збираються відкликати.
Делегат у десятиденний строк має право письмово викласти обставини, що виправдовують його. На завершення даної процедури голова
скликає муніципальну Асамблею й доводить до її відома пропозицію
про відкликання та пояснення делегата, якого збираються відкликати. На цьому ж засіданні Асамблея приймає рішення про скликання
виборців округу, у якому був обраний вищезазначений делегат, для
того щоб виборці висловили власне рішення за відкликання чи проти
нього. Рішення про відкликання мандата делегата може бути прийняте лише в тому разі, якщо за нього проголосувало більше половини
виборців округу, у якому він був обраний, і якщо в голосуванні взяло
участь більш половини виборців округу.
Згідно із Законом «Про вибори у Всекитайські збори народних
представників і в місцеві збори народних представників Китайської
Народної Республіки»1 відкликання депутатів, безпосередньо обраних
населенням, відбувається більшістю голосів виборців відповідного виборчого округу. Будь-який громадянин або будь-яка виборча одиниця
можуть висунути вимоги про відкликання депутата, що порушив закон чи дисципліну, чи грубо зневажає своїми обов'язками. Вимога видається перед постійним комітетом зборів народних представників,
й вчасно організує перевірку й заслуховує відповідного депутата.
е.. "гревірки вірогідності висунутих проти депутата обвинувачень,
г - .::ня питання щодо його відкликання передається у виборчий
«Г -ЗО виборчу одиницю, від яких він був обраний.
- " .-дбачена така муніципально-правова санкція і в законодавчих
г :. . .бєктів Російської Федерації, наприклад, у Виборчому кодексі
г:; - одської області2.
.£злізу законодавства цих країн світу можна побачити, що
• ~ гзваність і вірогідність вимоги населення про призначення
в»

тайская Народная республика. Конституция и законодательные акты.
; китайского [Текст] / Сост.: К.А. Егоров; Под ред.: JI.M. Гудошников;

•і

'І Ахметшин - М.: Прогресс, 1984. - С. 39.

" »
її

:_'лрательный кодекс Белгородской области (Российская Фередация) от
Г.01 года [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.democracy.
3ws/region/belgorod/29_03_01 /page 16.html
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голосування з приводу відкликання виборної особи місцевого самоврядування перевіряється не судовими органами, а спеціальними комітетами чи комісіями. При цьому підстави для порушення питанні
про відкликання не завжди носять правовий характер. Слід зверну
ти увагу, що такий захід муніципально-правової відповідальності яі
відкликання застосовується порівняно нечасто й носить виняткови;
характер. Проте, законодавче закріплення права громадян на відкли
кання виборних осіб місцевого самоврядування забезпечує зворот
ний зв'язок між населенням і муніципальною владою, роблячи ос
танню більш відповідальною.
В Україні (Українській PCP) право на відкликання виборних осі(
зокрема депутатів, з'явилося разом із появою Рад. 23 листопада 191
року з ініціативи В.І. Леніна ВЦВК прийняв Декрет «Про право від
кликання делегатів»1. Але механізм проведення відкликання не бу
прописаний в цьому Декреті. Фактично відкликання виборних ,осі
ототожнювалося з перевиборами. У Декреті містилось законодавч
закріплене положення про те, що «будь-яка виборна установа а(
збори представників можуть вважатися істинно демократичним;
таким, що дійсно представляють волю народу, лише за умови ви
нання й застосування права відкликання виборцями своїх обранців»
У ті часи право відкликання стосувалось, у першу чергу, Установчі
зборів, а у подальшому і Рад як нових органів влади.
Як відомо з історичних фактів, в Установчих зборах, сформ
ваних в листопаді 1917 року на виборах за партійними спискам
більшовики не отримали більшості мандатів, і на першому засідан
Установчих зборів 5 січня 1918 року не змогли здійснити прийш
тя «Декларації прав працюючого та експлуатованого народу», а і
кож низки найважливіших декретів: про мир, про землю тощо. Тої
вже наступного дня, 6 січня 1918 року, ВЦВК прийняв Декрет «П
розпуск Установчих зборів», у якому зазначалось, що революція в
сунула Ради як масову організацію всіх трудящих і, що Устаної
збори не представляють волю народу. У представницькому opraj
сформованому за партійними списками, більшовики не могли жо
1

История Советской Конституции. В документах, 1917 - 1956 гг. І Co«
A.A. Липатов, H.T. Савенков; Предисл.: С.С. Студеникин (Общ. ред.) - М.: Л
юриздат, 1957. - С 68-69.
2
Там ж е - С . 68.
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ним чином змінити співвідношення політичних сил, окрім як шляхом
перевиборів1.
Відкликання депутатів у СРСР був загальним принципом організації державної влади. Конституція СРСР 1936 року містила пряму
вказівку на те, що депутат може бути відкликаний «за рішенням
більшості виборців у встановленому законом порядку»2. В 30-ті роки
можна було відкликати увесь склад крайових, обласних, сільських
Рад. У літературі відзначається, що широке використання права відкликання «стало потужним важелем очищення радянських органів
від меншовиків, есерів і експлуататорських елементів, що подекуди
пролізли до складу Рад»3.
Право відкликання депутата проголошувалося як вираження повновладдя радянського народу і як гарантія дійсної відповідальності
депутата перед виборцями. Відкликання означало волевиявлення
виборців відповідного округу, виражене шляхом голосування. Насправді головними суб'єктами в процедурі відкликання були зовсім не виборці, а виборні органи громадських організацій і керівники
Рад. При цьому виборці навіть були виключені із переліку суб'єктів
порушення відкликання.
Незважаючи на ці та інші властиві радянському законодавству
про відкликання недоліки, в період з 1959 по 1991 роки було відкликано 13 депутатів Верховної Ради СРСР, близько 140 депутатів
Верховних Рад союзних і автономних республік і приблизно 2500
депутатів місцевих Рад4.
Як і будь-яке правове явище в нинішній час, інститут відкликання
виборних осіб місцевого самоврядування має як плюси, так і мінуси.
При цьому як плюси, так і мінуси є доволі значними. Тому цілком
1

История государства и права России [Текст] : Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. - М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. - С. 285
2

Конституция СССР 1936 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. - 1 9 3 6 . - № 283.
- С т . 142.
3

История советского государства и права: Становление советского государства и права (1917 - 1920 гг.). В 3-х книгах. Кн. 1 /Редкол.: А.П Косицын (Отв.
ред.), В.М. Курицын, Г.Н. Манов, В.П. Портнов, C.JI. Ронин - М.: Наука, 1968.
- С . 134.
4

Заседания Верховного Совета СССР. Пятая сессия : Стенографический отчет // Бюллетень - № 72. - M., 1991. - С.26.
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поряд з наказами виборців і звітами депутата перед виборцями, є
рактерною ознакою імперативного мандата. Імперативний ман,
встановлюючи відповідальність і підзвітність депутата перед ви£
цями свого округу, доволі жорстко зв'язує позицію цього депуі
з місцевими інтересами, волею, наказами й дорученнями окреї
груп населення, що брали участь у його обранні. Аналізуючи дос
існування імперативного мандата, О.В. Малько й В.М. Синюков
ходять до висновку, що «скасування права відкликання підвищ
відповідальність депутата у виборі певної позиції, і виходить, з
бить його більш вільним. Таке скасування підвищить відповіде
ність і самих виборців, які будуть знати, що вибирають депутат*
всі п'ять років. Це змусить їх ретельніше, якісніше обирати з s
дидатів саме гідного. Наявність же права відкликання певним
ном «розслабляє» виборців при голосуванні, створюючи потенції
можливість «на випадок чого-небудь» смикнути за цю «ниточк;
належним чином покарати непокірливого, неугодного для яких
груп депутата»1.
Але в нашій країні ще зарано вести мову про вільного і при ць<
відповідального, чесного, порядного тощо депутата як місцевої рг
так і народного депутата, члена Верховної Ради України. І до того ж,
віть після виникнення таких добрих часів, мати певний важіль вплив]
владу - це доволі позитивний фактор для подальшого розвитку сусп:
ства. Мати не означає застосовувати. Можливості - це завжди добре
Тому, на нашу думку, така муніципально-правова санкція як j
кликання депутата місцевої ради, а також чіткий порядок її зас
сування виборцями мають бути обов'язково закріплені у сучаснс
муніципальному законодавстві України. Ще більше двохсот рс
тому, на самому початку становлення парламентаризму Ж.-Ж. Ру
писав: «Англійський народ вважає себе вільним, він обманює сс
він вільний лише під час виборів; як тільки вибори закінчені, він с
рабом, він - ніщо»2.
1

Малько A.B., Синюков В.Н. Императивный мандат: прошлое и настояц
A.B. Малько, В.Н. Синюков //Правоведение. - 1992. - № 2 . - С. 22.
2
Иванченко A.B. Законодательство об отзыве депутатов / A.B. Иванчен!
Советское государство и право. - 1991. - №10. - С. 30.
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П.П. Глущенко та В.В. Пилін вважають відкликання виборних
осіб місцевого самоврядування не лише засобом контролю виборців
за здійсненням ними своїх повноважень, а і як «форму відповідальності виборних осіб перед виборцями»1. При цьому «право відкликання не повинне бути використане для обмеження самостійності й
ініціативи депутата або виборної посадової особи, створення перешкод його законній діяльності. Право відкликання повинне, як правило, використовуватися у випадках, коли вичерпані інші засоби забезпечення діяльності депутата або виборної посадової особи»2.
Цікаву та корисну для науки муніципального права позицію виклав Конституційний Суд Російської Федерації у своїй Постанові від
24 грудня 1996 року3, в якій він зазначив, що інститут відкликання в
жодному разі не може бути будь-яким обмеженням прав, чи свобод,
чи законних інтересів тощо громадян, що були обрані, зокрема депутатами. Так, відповідно до ч. 2 ст. 32. Конституції Російської Федерації громадяни Російської Федерації мають право обирати й бути
обраними в органі державної влади та органі місцевого самоврядування. Інститутом відкликання депутата ці права не обмежуються,
оскільки їхнім змістом охоплюється лише процес обрання, а не наступні відносини між депутатами й виборцями. Відкликання тягне
припинення повноважень обраної особи як депутата, але не порушує
встановленого Конституцією статусу цієї особи як громадянина.
Однак, за змістом Конституції Російської Федерації, що закріплює
принципи демократичної правової держави, у тому числі принципи
ідеологічного й політичного різноманіття, багатопартійності, підставою для відкликання не можуть служити його політична діяльність,
позиція при голосуванні. Сама процедура відкликання повинна за1

Глущенко П.П., Пылин В.В. Муниципальное право [Текст] : Учебное пособие / П.П. Глущенко, В.В. Пылин. - СПб.: Издательство Михайлова В. А., 2000.
- С . 96.
2

Там же.
По делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28
апреля 1995 года "О порядке отзыва депутата Московской областной Думы" в
связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации : Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 24 декабря 1996 г. № 21-П. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - Ks 2. - Ст. 348.
3
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безпечувати депутатові можливість дати виборцям пояснення із прі
воду обставин, висунутих у якості підстави для відкликання, а такої
гарантувати загальне, рівне, пряме право участі виборців у таємном
голосуванні щодо відкликання.
Спираючись на власний історичний досвід, досвід країн сі
ту, слід не відмовлятися від інституту відкликання, а зробити йоі
максимально ефективним. При цьому на підтримку імперативна
мандату та мажоритарної системи як умов існування інституту ві
кликання слід сказати, що навпаки так званий «вільний мандат» д
путата, зумовлений пропорційною виборчою системою, у дійсно<
є фікцією. Приналежність депутатів до партії зводить його нанівеи
разом з тим ще й позбавляє виборців права відкликання.
Ще однією із муніципально-правових санкцій є дострокове nf
пинення повноважень депутата за рішенням представницького opj
ну, тобто за рішення відповідної місцевої ради, до складу якої і
входить.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 5 закону України «Про статус депутат
місцевих рад»1 ця санкція муніципально-правової відповідально*
може застосовуватися у зв'язку з набранням чинності обвинувач
ним вироком суду, за яким депутата засуджено до покарання,
пов'язаного з позбавленням волі.
Як зазначають В.Ф. Погорілко, М.О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальц
та інші, «позбавлення повноважень за рішенням представницько
органу місцевого самоврядування не означає, що таке рішення пр
ймається тільки тому, що у зв'язку з судовим вироком депутат п<
бавляється фактичної можливості виконувати свої обов'язки. Гол
вне в цьому випадку те, що, скоївши злочин, депутат втрачає саз
право продовжувати здійснення депутатських повноважень»2, що,
нашу думку, є несумісним із діяльністю представника територіальї
громади, який має бути прикладом поведінки для інших. «Він noj
шує одночасно і кримінальний закон, і норму муніципального npaj
яка зобов'язує депутата керуватися в своїй діяльності Конституції
України та чинним законодавством. Тому в таких випадках депу
1

Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 21
№ 93-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002. - № 40. - Ст. 29С
2

Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та і!
за ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 59
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« с г подвійну відповідальність - і як депутат (позбавлення мандату),
Ш£ фізична особа (кримінальне покарання)»1. З приводу останнього,
«і; кемо сказати, що, на нашу думку, такий правопорушник зазнає
а.:_нлх видів санкцій: за порушення кримінального закону - покаран»
вироком суду, а за порушення муніципального права - муніци:.ї_:іно-правова санкція у вигляді дострокового припинення повноважень депутата за рішенням представницького органу. І навіть якщо
•этично і об'єктивно дія цієї особи була одна, проте порушено було
очасно декілька норм різних галузей права, і кримінального, і
f - щипального, тому і санкцій декілька.
З лкликає особливий інтерес питання застосування санкцій до ор"і..-: з державної влади за невиконання делегованих їм повноважень
с "ізів місцевого самоврядування. Прикладом такої ситуації може
" ~ застосування санкцій до місцевих державних адміністрацій, що
шсї^гежно виконують делеговані їм повноваження органів місцево. шоврядування. Можливими вбачаються лише такі негативні на•«"•і %ГЛ
позбавлення делегованих повноважень і відшкодування
с: - шкоди, пов'язаних із неналежною діяльністю відповідних місіиз, \ державних адміністрацій, що завдана відповідним місцевим
ш г« гтам. Застосовувати такі санкції вправі відповідна обласна чи
іии<: - з а рада (у містах Києві та Севастополі міські та районні у місті
ішілі -о відповідно міських та районних у місті державних адміністііш_ А . Можлива участь суду у таких правовідносинах, зокрема у
• T " Ч Н Ї , що стосується відшкодування шкоди.
: збавлення місцевих державних адміністрацій делегованих повииььлгнь, а також відшкодування шкоди у зв'язку з цим, супроводя регресом усіх коштів, що передані ним з місцевого бюджету,
it -за ж поверненням комунальної власності, та відшкодуванням усіх
• -ГІГ, в тому числі і амортизаційних, і пов'язаних із трансфертами
•ше—з,
нашу думку, відшкодування шкоди більш тяжіє до санкцій
ша..' г:-:о-правової відповідальності. А що стосується позбавлення
•іс..;зих державних адміністрацій делегованих повноважень, то
шг:« > вид санкцій цілком можна віднести до муніципально-право•Е; : .:ча фактично порушником тут є орган державної (виконавчої)
»

'

'•Іуніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.];
О. BaîiNiypaTOBa. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 598..
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влади, проте він неналежно виконував повноваження по вирішену
питань місцевого значення, які делеговані йому органами місцевої]
самоврядування, тому у правовідносинах він (орган державної влі
ди) в даному випадку набув прав та обов'язків, які входять до склад
правового статусу органу чи посадової особи місцевого самовряд}
вання, а отже, можна навіть припустити, що де-юре він набув сті
тусу органу чи посадової особи місцевого самоврядування в рамкі
вирішення конкретного питання місцевого значення, повноважені
по вирішенню якого йому і були делеговані. Така муніципально-пр
вова санкція вже неодноразово застосовувалась в Україні, про и
свідчать матеріали практики діяльності районних та обласних рад'
1

Див.: Про звіт голови обласної державної адміністрації, про виконай
програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської облас
обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегої
них їй обласною радою повноважень за період 2005 року - І квартал 2006 ро
: рішення Харківської обласної ради від 3 червня 2006 p. № 11-V [Електрони
ресурс] - Режим доступу: http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=782i
ase=77 ; Про звіт голови Тернопільської обласної адміністрації про виконаи
рішення Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2009 року № 709 «Про <
туацію, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у м. Тернополі
рішення Тернопільської обласної ради від 26 листопада 2009 р. №818 [Електр*
ний ресурс] - Режим доступу: http://wmv.obl-rada.te.ua/dokuinenty/rishennya-se
oblasnoji-rady/rishennya-28-sesiyi ; Про висловлення недовіри голові Харківсь
обласної державної адміністрації : рішення Харківської обласної ради від З і
того 2010 p. № 1578-V [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ts.1
com.ua/b_text.php?type=3&id=3513&base=77 ; Про недовіру голові Львівсь
обласної державної адміністрації : рішення Львівської обласної ради від 08
ресня 2010 р. № 1294 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://oblrada.h
ua/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=52:lii-sesija-08ta-22-veresnja-2010-r-rishennja-I289-I337&Itemid=140 ; Про виконання рішеї
Львівської обласної ради від 14.07.2011р. №210 "Про інформацію щодо ви
нання, Програми "Про створення нових робочих місць для забезпечення зай
тості населення вугледобувних регіонів" за 2010 - 2011 роки і звіт про виконаї
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської обласі
2011 рік : рішення Львівської обласної ради від 13 березня 2012 р. № 394 [Ej
тронний ресурс] - Режим доступу: http://oblrada.lviv.ua/index.php?option=cc
joomdoc&task=cat_view&gid=60&Itemid=52&limitstart=20
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Діаметрально протилежною за суб'єктами, але аналогічною по
суті, є ситуація, коли органи та посадові особи місцевого самоврядування притягуються до конституційно-правової відповідальності,
а це, як правило, відповідальність органів державної влади, за неналежне виконання повноважень державної (виконавчої) влади, що передані їм органами державної влади, зокрема місцевими державними
адміністраціями.
Серед муніципально-правових санкцій можна виділити цілий
пласт санкцій, які можна об'єднати в одну групу. Це так звані «дисциплінарні» санкції. Дійсно, за характером негативних наслідків,
за покликанням, функціями, що виконують ці санкції, їх можна
віднести до дисциплінарних. Проте вони забезпечують не трудову
дисципліну працівників органу місцевого самоврядування і його апарату, посадових осіб місцевого самоврядування та їх апарату. Вони
покликані забезпечити дисципліну на організаційних формах роботи
цих органів та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечити порядок на засіданнях колективних владних суб'єктів місцевого
самоврядування.
Серед них можна виділити такі: попередження про позбавлення
слова, позбавлення слова з обговорюваного питання, усунення із
зали засідання, утримання з місячної депутатської винагороди певної
суми, догана, порушення питання про відкликання тощо.
З приводу цього питання вчені В.Ф. Погорілко та B.JI. Федоренко
вказують, що «попередження про позбавлення слова та позбавлення
слова - це два заходи, які послідовно накладаються на депутата. По
суті, це два заходи, які пов'язані зі змістом депутатського виступу:
якщо в ньому містяться некоректні висловлення, образи, заклики до
насильницьких дій, відхилення від теми обговорення тощо. Рішення про усунення із зали засідання може прийматися, наприклад, на
період до чергового засідання ради. Так, згідно з п. 26.1 ст. 26 Регламенту Київської міської ради XXIV скликання, на засіданнях Київради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких
дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про
недопустимість таких висловлювань і закликів або припинити його
виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.
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Така санкція, як утримання з депутатського заробітку, зважаюЧ
на її'певну невластивість нашим традиціям, є більш природною
ефективною у відношенні осіб, які працюють в органах місцевого о
моврядування на постійній основі. Заходом менш оперативного, а
набагато більш широкого характеру є догана та порушення питані
про відкликання. На перший погляд, догана поступається по дієвос
іншим санкціям, має здебільшого психологічний характер, але яки
передбачити, що накладатися такий захід повинен радою на сесії
той факт, що повторне порушення після винесення догани слуг
підставою для порушення питання про відкликання даного депуі
та, то даний вид санкції виступає достатньо жорстким та ефекти
ним заходом. Так, наприклад, згідно із ч. 2 п. 26.6 ст. 26 Регламен
Київської міської ради XXIV скликання у разі невиконання депуі
том Київради своїх обов'язків у Київраді та її органах, систематичн
го порушення ним встановленого порядку їх роботи, Київська місь
рада за попередніми висновками відповідної профільної комісії мо:
прийняти рішення про часткове або повне позбавлення його на ш
ний період щомісячних компенсаційних виплат як депутату Київр
ди, про повідомлення виборців про ставлення депутата до виконан
своїх обов'язків, або про призначення голосування щодо відклика
ня депутата Київради»'.
Як зазначається у вітчизняній літературі, серед муніципально-п|
вових санкцій виділяють також і процесуальні санкції2. Вони містять
в регламентах місцевих рад, і застосовуються у разі порушення n j
' Погорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : П
ручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-ге і
дання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Реж
доступу : http://pidruchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovo;
vidpovidalnosti#601
2

Див.: Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погор
ко [та ін.]; за ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдніс
2009. - С. 599; Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право Укра
: Підручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-ге 1
дання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Рея
доступу : http://pidruchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovo
vidpovidalnosti#601 ; Любченко П.М. Муніципальне право України [Текст]: на
посіб. / П.М. Любченко, - X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 341.
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цесуальних норм регламенту. Так, «відповідно до п. 24.11 ст. 24 Регламенту Київської міської ради XXIV скликання, рішення Київради
(крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, крім випадків, встановлених Регламентом.
У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним»1.
На думку вчених В.Ф. Погорілка, М.О. Баймуратова, Ю.Ю. Бальция, О.В. Батанова, Ю.О. Волошина, Н.К. Ісаєва, М.І. Корнієнка,
Б.А. Пережняка, Х.В. Приходька, М.В. Савчина, М.М. Баймуратова2,
B.JI. Федоренка3, П.М. Любченка4 та інших різновидом муніципально-правових санкцій є майнові санкції. Відповідно до ст. 77 закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 5 , 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.
На нашу думку, такі санкції не є муніципально-правовими. Це заходи цивільно-правової відповідальності, що застосовуються до органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
1
Погорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : Підручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, B.JI. Федоренко. - 2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Режим
доступу : http://pidruchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovoyi_
vidpovidalnosti#601
2
Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.];
за ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 598.
3

Погорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : Підручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, B.JI. Федоренко. - 2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Режим
доступу : http://pidruchniki.ws/l 7280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovoyi_
vidpovidalnosti#601
4

Любченко П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. /
П.М. Любченко, - X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 341.
5
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня
1997 p. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1997. - № 24.
- Ст. 170.
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На думку вчених В.Ф. Погорілка та B.JI. Федоренка до мушц
пально-правових санкцій можна віднести обмеження (позбавл(
ня) або призупинення спеціального чи загального статусу фізичі)
особи - члена територіальної громади. «Даного роду санкції мож)|
застосовуватися в зв'язку з певними протиправними діями гроні
дян. У низці випадків обмеження прав і свобод використовується J
тільки для впливу на правопорушників, а й для попередження
вопорушень. Наприклад, за ст. 64 Конституції України, в умо^
воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окр
обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмеж*
Аналогічну норму містить закон України «Про місцеве само вря
вання в Україні», стаття 21 якого передбачає можливість обмеже^
прав місцевого самоврядування в умовах надзвичайного чи воєн к
стану»1.
На нашу думку, такі правообмеження не є муніципально-пр|
вими санкціями, адже немає навіть порушення норм муніципальи
права. Це або необхідні запобіжні заходи, або санкції іншого
юридичної відповідальності, або і те, і інше одночасно.
Існують у юридичній літературі також ідеї щодо санкцій в меха
мі відповідальності територіальних громад2, про які вже згадува.
раніше. Вказується, що «несприятливі наслідки некомпетентне
пасивності, утриманства якраз й виступають у вигляді низького ]
ня соціальних благ (на рівні гарантованого державою мінімальЦ
рівня соціальних послуг на душу населення в межах усієї териї
України), нездорового й некомфортного середовища, високого
1

Погорілко В.Ф., Федоренко B.JT. Конституційне право України

ручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-rt
дання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність,
2010 Р®
доступу : http://pidruchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravoV
vidpovidalnosti#601
2

Див.: Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Пог
ко [та ін.]; за ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова <дК
2009. - С. 598; Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право Укр<
Підручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-Г
дання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Р |
доступу : http://pidruchniki.ws/l 7280924/pravo/sanklsiyi_munitsipalno-pravo
vidpovidalnosti#601 .
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Iі"
i n іації суспільства тощо. У цьому механізмі немає нічого
и "• ч пічно таку саме відповідальність несе й підприємець.
' M ідійснюється під свою відповідальність - відповідальй < ' «и,и, індивідуального або колективного. Якщо "справи не
- • < пик може стати банкрутом. І для нього це найсуворіша
І* > и нідповідальності»1.
t>> - mi і» В.Ф. Погорілко та B.JI. Федоренко, «відповідаль• гмш|ііальних громад, як і інших соціальних спільносви • ..« регулювалася правовими нормами досить обмежено,
h
і .і і яка регламентація обмежувалася цільовими установім
»mine брати участь в суспільно-політичному житті, спри»
економічному розвитку території тощо. На це ще в
jß
ці,ні увагу російський дослідник І.В. Видрін, за словами
н і і ія відповідальності територіальних колективів вклаІ інший зміст, переважно морального, а не правового ха}і
> • » шийній день ця проблема залишається абсолютно не ви»•• »« н ісирії муніципального права України, ані в українськоIі - <ш і ні. Хоча їй треба приділити уваги як зі сторони науки
»і. > "'її о нрава, в тому числі і муніципального права Украї»
» трони законодавчого врегулювання. Без її вирішення
•
І (ІрИДМСТНО вести мову про цілісний механізм місцевого
•t
" чнія, а особливо щодо відповідальності у місцевому са• > - "НИ
Fl'
і »і
і І'
йг
Р
•
1

11 и.не право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.];
t шчурагова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 599.
МІ II В, Территориальный коллектив как субъект местного само» і » \ чарственно-правовые аспекты : автореф. диссю на соискание
».и и.шдидата юридических наук : Специальность 12.00.02 - Госуi|j піп и управление ; Советское строительство ; Административное
• шиє право / И. В. Выдрин ; Науч. рук. Ю. И. Скуратов ; Свердлов[ шмшетитут. - Екатеринбург, 1 9 9 1 . - С . 4, 10.
i n II Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України : Під• -чншй ресурс] / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-ге виичк- га доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Режим
в. |mliuchniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovoyi_
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Авторський колектив на чолі із В.Ф. Погорілком, М.О. Баймур<
товим, Ю.Ю. Бальциєм та іншими, підтримуючи І.В. Видріна в том;
що «відповідальність є важливим елементом конституційно-прав<
вого статусу територіальних громад»1, вважають, що доцільним бул
б ввести у правовий механізм функціонування місцевого самовр:
дування поняття банкрутства територіальної громади з одночасни
встановленням спеціальної процедури оголошення або самооголі
шення банкрутства місцевого самоврядування. При цьому на держ
ву, в особі спеціальних органів (наприклад, адміністративних судів
покладається завдання з'ясувати, чим було спричинено банкрут
тво територіальної громади, чи була надана їй своєчасна та доста
ня допомога. «Якщо з'ясується, що «банкрутство» породжено суі
суб'єктивними факторами (необгрунтованими рішеннями, пасивні
тю), то, можливо, на певний період (наприклад, на період до пров
дення чергових місцевих виборів) на території даної місцевої спі
дружності запровадити централізоване (агентське) управління»2.
Так, наприклад, у Польщі в разі неодноразового порушення рада
гміни конституції чи законів, сейм за поданням прем'єр-міністра мол
прийняти рішення про розпуск ради гміни. У такому разі прем'е
міністр за поданням міністра внутрішніх справ та адміністрації пр
значає особу, яка на період до обрання нових органів гміни викон
функції цих органів. Якщо правління гміни неодноразово порущ
Конституцію чи закони, то воєвода звертається до ради гміни з пр
ханням вжити необхідних заходів, а у разі, якщо таке звернення є б<
результатним, то воєвода звертається з пропозицією до прем'єр-мін:
тра про розпуск правління гміни. У разі відсутності надій на швид
виправлення ситуації і явної неспроможності органів гміни виконува1
свої функції, голова ради міністрів має право призупинити діяльніс
цих органів і встановлювати правління урядового комісара строком
' Выдрин И. В. Территориальный коллектив как субъект местного са»
управления :Государственно-правовые аспекты : автореф. диссю на соиская
ученой степени кандидата юридических наук : Специальность 12.00.02 - Га
дарственное право и управление ; Советское строительство ; Административі
право ; Финансовое право / И. В. Выдрин ; Науч. рук. Ю. И. Скуратов ; Свердл
ский юридический институт. - Екатеринбург, 1991. - С. 3, 9.
2

Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та і]
за ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 59
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двох років, але не довше як до обрання правління радою наступного
скликання. Встановлення комісарського правління можливе після попереднього пред'явлення претензій органам гміни та вимоги про негайне представлення програми виправлення ситуації у гміні (§ 2 ст. 97
Закону Польщі "Про гмінне самоврядування"). Урядового комісара
призначає прем'єр-міністр за поданням воєводи, кандидатуру якого
представляє міністр внутрішніх справ і адміністрації. Урядовий комісар бере на себе виконання завдань і повноважень гміни'.
Таким чином, відбувається тимчасове обмеження реалізації права
населення здійснювати окремі повноваження місцевого самоврядування. Санкція, як несприятливі наслідки, у такому випадку проявляються у тому, що централізоване управління зобов'язується забезпечувати і забезпечує лише гарантований державою мінімум соціальних
благ та послуг жителям відповідної територіальної громади.
Вітчизняні науковці В.Ф. Погорілко та B.JI. Федоренко пропонують віднести до муніципально-правових санкцій «визнання недійсним юридично значущого результату (анулювання юридичних результатів тих чи інших муніципально-правових дій)», і вказують, що
«дана санкція зустрічається у сфері відносин по виборах депутатів
або виборних посадових осіб місцевого самоврядування: скасування результатів голосування, визнання виборів недійсними і т. ін.»2.
З наведеного вбачається, що визнання актів органів чи посадових
осіб місцевого самоврядування даною санкцією не охоплюється.
Може якесь раціональне зерно в цьому і є, проте ми не можемо
погодитись з віднесенням наведеної ситуації до питання муніципально-правових санкцій, адже навіть якщо порушується норми муніципального права, порушником виступає не суб'єкт місцевого самоврядування. Кандидат у депутати місцевої ради чи на посаду сільського,
селищного, міського голови ще не є суб'єктом місцевого самоврядування. Дійсно, правовідносини з приводу організації і проведення
1
Ustawa о samorzqdzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. [Електронний ресурс]
- Р е ж и м доступу: http://isap.sejm.gov.pl
2
Погорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : Підручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, B.JI. Федоренко. - 2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Режим
доступу : http://pidruchniki.ws/l 7280924/pravo/sanktsiyi_mumtsipalno-pravovoyi_
vidpovidalnosti#601
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муніципальних виборів є муніципальними, і особи, що беруть у цьо
му процесі, можуть бути суб'єктами муніципальних правовідносиі
але такі моменти як «хто притягує до відповідальності правопорущ
ника?» «хто має право застосовувати цю санкцію?», «до кого ця сан
кція застосовується?», «нормами якої галузі права регламентовани;
процес застосування цієї санкції?» та інші - не дають нам підста
віднести цю санкцію до муніципально-правових.
Порушником в даній ситуації може бути або суб'єкт, що 6ejj
участь у виборчому процесі (громадяни, офіційні спостерігачі тощо]
або орган, що організовує проведення виборчого процесу (відповідн
виборча комісія), чи надає у цьому допомогу (працівники міліції). Kd
жен несе відповідальність за власні дії відповідно до законодавства.]
В наведеній науковцями ситуації немає сенсу вести мову про мун]
ципально-правові санкції, адже ці правовідносини цілком і повністі
захищені іншими видами відповідальності, зокрема кримінальною "В
адміністративною.
Слушною з приводу цього питання є думка С.А. Авак'яна, в м
ловлена ще у 1975 р. Звернувши увагу на своєрідний характер дані
го заходу відповідальності, він зазначив, що «порушення закону па
вибори депутата тягне скасування виборів. Воно може розглядатиі
як захід державно-правової відповідальності тих учасників держа!
но-правового відносин, які не забезпечили (хоча й зобов'язані бул
забезпечити) належне проведення виборів. Анулювання результаті
державно-правових дій може бути доповнено іншими заходам!
зокрема оновленням складу органу (наприклад, тієї ж виборчої кі
місії)»1.
1
До органів місцевого самоврядування можуть застосовувати!
фінансові санкції. Фінансові санкції застосовуються за результатам
фінансового контролю за діяльністю органів місцевого самовряді
вання, який може здійснюватися у формах «(а) державного контролі
(що реалізується органами державно влади: законодавчої, виконавши
та судової), (б) контролю самими органами місцевого самоврядуваі
ня за власними фінансовими ресурсами (загальний, тобто здійснюві
ний місцевими радами або за їх дорученням постійними комісіям!
відомчий, тобто здійснюваний спеціальними виконавчими органам
' Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность / С.А. А в а к ь я Л
Советское государство и право. - 1975. - № 10. - С. 21.
I
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місцевих рад; внутрішній, здійснюваний керівниками органів та їх
структурних частин), (в) контролю територіальної громади, (г) громадського контролю»1.
Як зазначає П.М. Любченко, «у сфері місцевого самоврядування
більш-менш дієвим є лише контроль за дотриманням бюджетного
законодавства, усі інші види фінансового контролю перебувають у
зародковому стані (зокрема, з боку територіальної громади, громадський контроль) або потребують суттєвого вдосконалення»2. Це пояснюється тим, що лише контроль за дотриманням бюджетного законодавства є більш-менш якісно та детально врегульованим нормами
права.
Проте в рамках даного дослідження інтерес становить застосування фінансових санкцій за результатами контролю самими органами
місцевого самоврядування за власними фінансовими ресурсами (загального, відомчого, внутрішнього), контролю територіальної громади, а також громадського контролю. Саме такі санкції ми можемо
визнати муніципально-правовими, оскільки в даних випадках відбувається контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого
самоврядування та оцінка такої діяльності суб'єктами місцевого самоврядування так би мовити «вищого рівня»: територіальною громадою за усіма органами та посадовими особами місцевого самоврядування; місцевими радами за виконавчими органами цих рад та
посадовими особами місцевого самоврядування тощо.
Досить слушна думка наводиться у вітчизняній літературі: «аналіз
правових основ фінансового контролю у сфері місцевого самоврядування свідчить про необхідність усунення багатьох наявних прогалин і суперечностей чинного законодавства, що є одним із важливих
напрямів у реформуванні всієї системи управління місцевими фінансами... У сучасних умовах економічного розвитку... лише чітка й
узгоджена система фінансового контролю здатна забезпечити ефективність управління місцевими фінансовими ресурсами і усунути
роз'єднаність у фінансовій діяльності місцевих органів влади»3. Це
надасть змогу більш якісно надавати муніципальні послуги тери1

Любченко
П.М. Любченко, 2
Там же - С .
3
Там же - С.

П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. /
X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 446.
450.
449-450.
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торіальній громаді. Бо вся система юридичної відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні, в том)
числі і система муніципально-правових санкцій, направлена на створення реальних гарантій найкращого здійснення місцевого самов'
рядування в Україні, надання муніципальних послуг на найвищому
рівні, задоволення місцевих потреб територіальної громади тощо. У
казали римляни: «Salus populi suprema lex esto», що в перекладі з ла
ганської мови означає «благо народу - найвищий закон!»1.
В юридичній літературі існують класифікації, які цілком справедливо можна застосувати і до поділу муніципально-правових санкціі
на види. Так, K.M. Заболотських вказує, що можна виділити «залеж
но від кола осіб, на яких поширюється дія муніципально-правови:
санкцій:
- санкції, що застосовуються до депутатів представницького ор
гану муніципального утворення та членів виборного колегіальногі
органу місцевого самоврядування;
- санкції, що застосовуються до виборних посадових осіб місце
вого самоврядування;
- санкції, що застосовуються до посадових осіб місцевого само
врядування, які не є виборними;
- санкції, що застосовуються до представницьких органів мун;
ципальних утворень та до інших виборних колегіальних органів міа
цевого самоврядування.
Муніципально-правові санкції можна підрозділити за правовим
наслідками:
- санкції, які завжди тягнуть дострокове припинення повнові
жень органу чи посадової особи місцевого самоврядування (ВІДКЛЇ
кання, розпуск);
- санкції, що не тягнуть дострокового припинення повноважегі
органу або посадової особи місцевого самоврядування (скасуванн
або зупинення актів суб'єктів місцевого самоврядування)»2.
1

Словник іншомовних слів [Текст] / за ред. О.С. Мельничук. - К.: Гола

ред.УРЕ, 1 9 7 7 . - С . 773.
2

Заболотских Е.М. Муниципально-правовые санкции как форма вьіражі

ния ответственности в системе местного самоуправления : автореф. дис.... кан
юрид. наук : 12.00.02 / Е.М. Заболотских; Моск. гос. юрид. акад. - M., 200j

-С. 13.
72

]

Залежно від направленості правового впливу муніципально-правових санкцій, розрізняють негативні санкції, що направлені проти
відступів від соціальних норм, і позитивні санкції, що стимулюють
схвалювані суспільством або групою осіб відхилення від норм1.
Залежно від характеру негативних наслідків, що настають за порушення правила, визначеного в диспозиції норми муніципального
права, можна виділити такі муніципально-правові санкції:
а) правовідновлюючі - «спрямовані на відновлення порушених
прав і законних інтересів, виконання невиконаних або неналежним
чином виконаних обов'язків, повернення до попереднього стану»2,
а також на «усунення шкоди, завданої протиправними діями»3. Прикладом такої муніципально-правової санкції є визнання нормативного чи ненормативного акту органу чи посадової особи місцевого
самоврядування недійсним;
б) штрафні або каральні - передбачають негативні наслідки, «додаткові позбавлення особистого, організаційного або майнового характеру, які настають внаслідок правопорушення»4, а також обмеження прав правопорушника, з метою «загальної та приватної превенції
1

Советский энциклопедический словарь [Текст] / Научно-редакционный совет: A.M. Прохоров (пред.). - M.: «Советская Энциклопедия», 1981. - С. 1178.
2
Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, JI.B. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України M.B. Цвіка, д-ра
юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. - Харків: Право, 2009.
- С . 237-238.
3

Соболев M.B. Понятие и применение санкции как элемента ответственности [Электронний ресурс] / М.В. Соболев. - Финансово-праввое
агенство, 4 октября 2011г. - Режим доступа : http://www.fpa.su/biblioteka/
izdaniya/problemy-rassledovaniya-ugolovnyh-prestupleniy/ponyatie-i-primeneniesanktsii-kak-elementa-otvetstvennosti-m-v-sobolev/?SECTION_CODE=problemyrassîedovaniya-ugolovnyh-prestupleniy&ELEMENT_CODE=ponyatie-i-primeneniesanktsii-kak-elementa-otvetstvennosti-m-v-sobolev&PAGEN_l=3
4

Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра
юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. - Харків: Право, 2009.
- С . 238.

73

правопорушень, виправлення та перевиховання правопорушників»1.
Прикладом може бути дострокове припинення повноважень органів
та посадових осіб місцевого самоврядування.
Таким чином, проведений аналіз свідчить про визнання мунії
ципально-правових санкцій заходами юридичної відповідальності
в багатьох країнах світу. Така позиція зумовлена, в першу чергу,
особливостями цього різновиду негативних наслідків юридичної
відповідальності, їх роллю у механізмі здійснення місцевого самоврядування. Слід звернути увагу на певний позитивний зарубіжний
досвід існування та реалізації муніципально-правових санкцій, якиі
слід запозичити у вітчизняну юридичну науку та правозастосовну
практику.

1

Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретичес
кие проблемы) [Текст] / О.Э. Лейст - М.: Изд-во МГУ, 1981. - С. 62.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ
В УКРАЇНІ

G.I. SALIVON

IMPROVEMENT DIRECTIONS
OF EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION
OF MUNICIPAL SANCTIONS
IN UKRAINE

Саливон Г.И. Направления усовершенствования эффективности реализации муаиципалыю-правовых санкций в Украине
Научный доклад посвящен существующим проблемам надлежащей реализации муниципально-правовых санкций в Украине, а
шкже направлениям повышения ее эффективности. Особенное внимание обращено на проблемы правовой основы муниципально-прамовых санкций, а также гражданской позиции членов территориальной громады. Предложены пути решения существующих проблем.
І Іодцержана идея создания единого кодифицированного норматив«10 правового акта в сфере местного самоуправления - Муниципального кодекса Украины.

Salivon G.I. Improvement directions of efficiency of
implementation of municipal sanctions in Ukraine

the

Scientific report is devoted to the problems of proper implementation
«I the existing municipal sanctions in Ukraine, and of directions of
improving of its efficiency. Particular attention is paid to the problems of
•lu* legal base of municipal sanctions, as well as civil position of members
•I territorial community. It is proposed the ways of solving of existing
ptoblems. It is supported the idea of creating a single codified legal act in
•ін field of local self-government - the Municipal Code of Ukraine.

77

Практика існування інституту муніципально-правових санкцій в
Україні показала цілу низку недоліків, які зумовлені, в першу чергу,
недосконалістю українського законодавстві, застарілими нормативно-правовими актами, які на сьогоднішній день не відповідають вимогам нинішніх реалій. Деякі нормативно-правові акти залишились
ще з часів існування УРСР. Вся правова основа реалізації муніципально-правової відповідальності та застосування муніципальноправових санкцій в Україні потребує нагального оновлення, а існуючі
проблеми їх застосування, приведення їх у дію потребують найскорішого вирішення. Результатом є суттєве зниження ефективності
реалізації усієї системи муніципально-правових санкцій, та кожної
з них зокрема. Оновлення законодавства без належного теоретичного аналізу, зокрема з'ясування змісту, мети, механізму застосування
муніципально-правових санкцій, буде нелогічним та неправильним,
адже вслід за таким законодавчим оновленням виникнуть нові проблеми, що будуть потребувати ще й не одних змін в законодавстві.'
До того ж належне теоретичне дослідження цієї проблеми суттєво
економить час та інші ресурси, надасть можливість якісніше вирішити усі проблеми.
Найпершими і найголовнішими є проблеми низької громадянської
позиції членів територіальної громади та недосконалість українського законодавства. Неможливо навіть виділити, яка з цих проблем є
першочерговою.
Члени територіальної громади при вирішенні питань місцевого
значення мають справу з різноманітними чинниками, що перешкоджають належному здійсненню наданих їм законом повноважень. При
цьому влада, в тому числі і державна, не зовсім повно забезпечує
умови для реалізації територіальною громадою власних функцій та
компетенції. Тому жителям певного населеного пункту має бути надана реальна можливість впливати на муніципальну владу, і таким
чином вимагати від неї конкретних дій щодо покращення суспільного життя, вдосконалення чинного законодавства, утвердження режиму законності та правопорядку, ч мстою неї оновлення реального
статусу людини як найвищої соціальної ці иное 11, пріоритету прав та
свобод людини та громадянина у дІяііі.ікігі і публічної влади. Така
ситуація була б корисна також І держиш, идли* к-риторіальні громади мають власний інтерес, власну чшиыттчпг і ь у покращенні свого
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ûii ітя та життя власного населеного пункту, тому вони б могли саністійно певним чином забезпечувати ефективне функціонування та
ні »дальший розвиток місцевого самоврядування.
Л от відсутність належного правового регулювання у цій сфері
цс серйозний недолік у роботі єдиного законодавчого органу УкI иіі їй в цілому та народних депутатів зокрема.
Як зазначають вітчизняні науковці: зараз «інститут місцевого самоирядування в Україні знаходиться в стадії свого формування, в стадії
ііїновлення знаходиться профільне законодавство, у тому числі законодавство, що регламентує відносини відповідальності у цій сфері»'.
Правову основу застосування муніципально-правових санкцій в
V країні складають Конституція України 2 , закони України «Про місмі'ие самоврядування в Україні»3 , «Про статус депутатів місцевих
iun» 4 , «Про органи самоорганізації населення»5, «Про вибори депуІ І І І І В Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
ніьських, селищних, міських голів»6, а також інші закони України.
«Конституція України закріплює загальні засади усіх видів юриничпої відповідальності, які підлягають подальшій конкретизації в
(ііііузевому, в тому числі муніципальному, законодавстві. Так, відповідно до статті 56 Конституції України, кожен має право на відшI ицування за рахунок органів місцевого самоврядування матеріальної' та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
1

Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.];
•і і ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 582.
' Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Веріпішої Ради України (ВВР). - 1996 - № ЗО - Ст. 141.
' Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня
1ЧЧ7 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1997. - № 24.
Сі. 170.
4

Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002
ч, IJ3-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002. - № 40. - Ст.290
' Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липня 2001 р.
M ,'625-ІП // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001. - № 48. - Ст. 254
'' Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місії них рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня
il 10 p. № 2487-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2010. - № 35-36.
Сі 491.
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бездіяльністю його органів посадових і службових осіб при здійснен»
ні ними своїх повноважень, а стаття 144 закріплює, що рішення ор<
ганів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України призупиняються у встановленому законом
порядку з одночасним зверненням до суду.
Серед інших норм Конституції України, які встановлюють засаді
відповідальності у місцевому самоврядуванні, слід звернути уваг)
на частину третю статті 141, згідно з якою статус голів, депутатів
виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок створення,
реорганізації, ліквідації визначаються законом»1. На думку цих вчених, «ця конституційна норма є абсолютною фікцією: реалізувати ні
практиці її положення неможливо. Адже уявити юридичний механізм
«створення», «реорганізації» та особливо «ліквідації» таких суб'єктії
як сільські, селищні, міські голови, голови районних у місті, районних та обласних рад, депутати місцевих рад доволі складно»2.
Наприкінці розділу XI Конституції України, присвяченого місцевому самоврядуванню, стаття 146 вказує, що «інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності його органів визначаються законом»3. Це цілком логічно,
оскільки Конституція не може охопити усі питання правового регулювання, її головна мета - вказати напрямок розвитку галузевого
законодавства. Саме тому вона закріплює лише основні засади усіх
різновидів юридичної відповідальності, в тому числі і муніципально-правової, які підлягають подальшій конкретизації та подальшому
розвитку в галузевому законодавстві.
Деякі науковці зазначають, шо «принципи юридичної відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування та
механізм їх реалізації у загальному вигляді закріплені у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні»4 та «Про службу в
' Муніципальне право України [Тскст|: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.];
за ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., дон, 1С; І Іраінжа єдність, 2009. - С. 582.
2

Там же. - С. 582-583.
Конституція України від 28 черпни 1996 р N-> 1!»4u/96«BP // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996 № М) ( і III
3

4
Про місцеве самоврядування и Уі.р.шп
іімиї України від 21 травня
1997 p. № 280/97-ВР // Відомості Bepwmmf І\і ні V|.p,nim (HUP). 1997. - № 24.
- Ст. 170.
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t|ii ішах місцевого самоврядування»1. Інші питання відповідальності
V'0'сктів місцевого самоврядування врегульовані ще не на належноIV рівні»2.
На думку деяких учених, з'ясування усіх питань реалізації муніипально-гіравових санкцій в Україні, в тому числі змісту, механізму і мети заходів муніципально-правової відповідальності, можливо
ірії вирішенні питань про учасників відносин відповідальності (хто
чічповідає та перед ким), фактичні й юридичні підстави (за що та
«»му), форму і вид відповідальності (як, чим, в якому порядку), мету
нідповідальності (навіщо)3.
І Іріоритетне місце серед інших законів, що регулюють відносини
! к-1 осування муніципально-правових санкцій, займає закон Україїш «Про місцеве самоврядування в Україні». Розділ IV цього закону
•присвячений відповідальності органів та посадових осіб місцевого
імоврядування. Частина 2 ст. 74 цього закону вказує, що підстави,
піди і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого
імоврядування визначаються Конституцією та законами України 4 .
Частина 1 статті 74 закону України «Про місцеве самоврядування
• і Україні» зазначає, що органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед териюріальною громадою, державою, юридичними і фізичними особаiiis . Таким чином, положення цієї статті закріплюють так званих
« уб'єктів юрисдикції» або «інстанції відповідальності», хоча вказівI II па конкретний вид юридичної відповідальності, до якої буде примі іуватись владний суб'єкт муніципального права-порушник закони щавства немає.
1

Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від
червня 2001 p. № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001.
N" 33. - Ст. 175.
Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів [Текст] :
іимографія / За ред. Ю.М. Тодики. - X.: Право, 2009. - С. 266.
' Ответственность в управлении [Текст] / Под ред. А.Е. Лунева, Б.М. Лазареlu
М.: Наука, 1 9 8 5 . - 2 0 .
4

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня
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Чинними нормами муніципального права України встановлюються окремі підстави застосування заходів муніципально-правової
відповідальності, а також передбачаються муніципально-правові
санкції. Проте існує велика кількість прогалин та неузгодженостей
у законодавчій регламентації цих питань. На думку вітчизняних вчених це «може призвести до зловживань у цій сфері, застосування заходів юридичної відповідальності «на власний розсуд», що є неприпустимим»1.
На нашу думку, в законодавстві можна зробити уточнення переліку муніципальних правопорушень, за які застосовуються муніципально-правові санкції.
Згідно з ч. 2 ст. 75 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», «територіальна громада у будь-який час може достроково
припинити повноваження органів і посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України,
обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення
наданих їм законом повноважень» 2 .
Тут слід зазначити, що такі муніципальні правопорушення як, поперше, обмеження прав і свобод громадян органами та посадовими
особами місцевого самоврядування, по-друге, нездійснення наданих \
їм законом повноважень - це доволі грубі порушення, з якими цілком співрозмірна така муніципально-правова санкція як дострокове
припинення повноважень цих органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
Проте не зовсім зрозумілим є положення законодавства про те, що
територіальна громада може в будь-який час достроково припинити
повноваження органів і посадових осіб місцевого самоврядування,
якщо вони порушують Конституцію або закони України.
Виникає ситуація, коли владний суб'єкт муніципального права
лише один раз порушує будь-яким чином закон України, навіть якщо
це порушення є малозначним чи суто технічним, а у територіально
громади виникають усі підстави застосувати доволі сувору муніци1

Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.}]
за ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 584.
2
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пально-правову санкцію до нього, таку як дострокове припинення
повноважень.
Прикладом може бути видання органом чи посадовою особою
місцевого самоврядування акту, що порушує положення будь-якого
іакону України (а фактично це є незаконний акт), навіть якщо нешачним чином порушена лише законодавчо встановлена процедура
кидання нормативно-правових актів місцевого самоврядування (технічні моменти), а за це територіальна громада застосовує дострокове
припинення повноважень органу або посадової особи місцевого самоврядування, що порушила цю процедуру.
На нашу думку, така муніципально-правова санкція, як дострокопе припинення повноважень органу або посадової особи місцевого
> лмоврядування має застосовуватись лише за систематичне порушення законів України, або грубе порушення.
Під систематичним порушенням ми пропонуємо розуміти порушення вимог законів України, більше двох разів, тобто на третій раз
порушення.
Під грубим порушенням законів України - таке порушення цих
иормативно-правових актів найвищої сили, що стосується констиі\ цінних або інших основоположних прав, свобод людини і громами іина, засад конституційного ладу, основоположних принципів
и ржавного будівництва та становлення, функціонування і розвитку
'•пецевого самоврядування в Україні.
Гакий підхід надасть можливість не лише утвердити реальний ре. им законності та правопорядку, а також встановити пріоритет прав
і • вобод людини і громадянина в усіх сферах публічної діяльності.
І в даному випадку зовсім не означає, що треба потурати малонлчні або суто технічні порушення законів України. Просто за такі
, 111 ципально-гіравові правопорушення треба ввести іншу муніци« і іьно-правову санкцію. Муніципально-правові санкції, як і, власне
ьиучи, санкції будь-якого іншого різновиду відповідальності, поцінні бути співрозмірні правопорушенням (та його наслідкам).
Деякі вчені зазначають, що така підстава відповідальності, як
і «рушення Конституції або законів України, яка міститься в ст. 75
•міму України «Про місцеве самоврядування в України», не відповіи цілям такої відповідальності. Порушення Конституції та законів
і р.іїни більше підходить для відповідальності органів та посадових
83

осіб місцевого самоврядування перед державою1. А, оскільки мова
йде про відповідальність саме перед територіальною громадою, то на
практиці, безумовно, можуть виникати певні труднощі, які пов'язані
з оцінкою діяльності органів та посадових осіб, адже оцінка передбачає визначення відповідності дій суб'єкта заздалегідь встановленим
критеріям з урахуванням різних позицій2.
Отже, слід не лише уточнити муніципальні правопорушення, а Я
групувати, класифікувати, градуювати муніципально-правові санкції, що можуть застосовуватись за ці муніципальні правопорушення.
Відповідно до ст. 78 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»3 повноваження сільської, селищної, міської, районної
в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені
у випадках:
а) 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 до
відповідності із законом;
б) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законом, або рада не вирішує питань, віднесених до
и відання.
Таки чином положення ст. 78 цього закону уточнюють муніципальні правопорушення, зазначені у ст. 75 закону.
Стаття 80 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»4 встановлює, що повноваження органу самоорганізації населення можуть припинятися достроково в разі невиконання рішень
сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її створення)
ради, її виконавчого комітету, загальних зборів громадян або невиконання своїх повноважень. Рішення про дострокове припинення
1

Див.: Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи [Текст] / К.Є. Соляннік. - X.: Крок, 2004.
- С . 143-151.
2

Ответственность в управлении [Текст] /11 од ред. Л.Е. Лунева, Б.М. Лазарева. - M.: Наука, 1985. - С. 52.
3

Про місцеве самоврядування и Україні : Закон України від 21 травня
1997 p. № 280/97-ВР // Відомості Перм ни им Ради України (ВВР). - 1997. - № 24.
-Ст. 170.
4
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повноважень органу самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, що утворили даний орган, або відповідною
ІM дою.
В даному випадку положення ч. 1 ст. 80 містять спеціальну норму
по відношенню до ч. 2 ст. 75, яка містить загальну норму права. Орган
і і моорганізації населення є органом місцевого самоврядування. Такий
мисновок випливає із системного аналізу законів України «Про місцеве
і »імоврядування в Україні» та «Про органи самоорганізації населення».
1 V даному випадку в правозастосовній практиці виникає запитання: за
що територіальна громада може достроково припинити повноваження
«іргану самоорганізації населення - за «порушення Конституції або загонів України, обмеження прав і свобод громадян, відсутність забезпечення здійснення наданих їм законом повноважень», як це зазначається
V ч. 2 ст. 75 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»1
чи лише за невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її створення) ради, її виконавчого комітету, загальних
.йорів громадян, як закріплено у ч. 1 ст. 80 цього закону2? Текст цих
і іатей збігається лише в одній підставі застосування муніципальноиравової санкції - невиконання власних повноважень.
На нашу думку, у випадку реалізації муніципально-правової відповідальності щодо органів самоорганізації, територіальна громада
імдля забезпечення законності та правопорядку у системі місцевого
і .імоврядування повинна користуватися всіма зазначеними у законоіавстві підставами застосування муніципально-правових санкцій: це
і порушення законодавства у широкому значені, і будь-яке обмеження прав і свобод громадян, і невиконання рішень місцевої ради, її
виконавчого комітету, загальних зборів, і відсутність забезпечення
ідійснення власних, наданих законом, повноважень.
Але і у цьому разі характер муніципально-правових санкцій має
пути співрозмірним вчиненому правопорушенню, про що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, у законодавстві не зазначається.
Певні проблемні питання щодо законодавчого закріплення мупІ
ципальних правопорушень виникають і у випадку муніципально
' Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від ? І ір.ішгч
1997 р. № 2 8 0 / 9 7 - В Р / / Відомості Верховної Ради України (ВВР). ІФ>/
V- '1
Ст. 170.
2
Там же.

правової відповідальності сільського, селищного, міського голови.
Відповідно до ч. 2 ст. 75 та ч. 2 ст. 79 закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», його повноваження можуть бути припинені достроково, «якщо він порушує Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечує здійснення
наданих йому повноважень». А п. З, 3-1 ч. 2 ст. 79 цього закону зазначає, що «повноваження сільського, селищного, міського голови!
вважаються достроково припиненими у разі... набрання законної'
сили обвинувальним вироком щодо нього;... набрання законної сили
рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення»1 . Виходячи із положень
формальної логіки, ми можемо стверджувати, що загальне поняття «порушення Конституції або законів України» цілком охоплює
приватне поняття «скоєння злочину» та «або вчинення корупційного правопорушення». Законодавець зазначив ці підстави як умови
обов'язкового припинення повноважень достроково. Таке дублювання, скоріш за все, було зроблено законодавцем навмисно, для того, і
щоб звернути особливу увагу органів та посадових осіб місцевого;
самоврядування на ці соціально дуже шкідливі явища. Напевно вони
найчастіше зустрічаються у діяльності посадових осіб місцевого са-,
моврядування. І певною метою їх закріплення є підкреслення невід- j
воротності різноманітних санкцій, в тому числі і муніципально-пра- і
вових, за їх вчинення.
Із аналізу ч. 2 ст. 75 та ч. 2 ст. 79 закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»2 може виникнути висновок, що застосування муніципально-правових санкцій, зокрема дострокового припинення повноважень, є лише правом територіальної громади, і вона не
зобов'язана його використовувати, навіть у разі грубого порушення
органами чи посадовими особами місцевого самоврядування Конституції України.
Така ситуація дійсно має місце до того моменту, поки територіаль- :
ні громади в Україні стануть активними, дієвими, будуть дійсно j
брати безпосередню участь у вирішенні питань місцевого значення. !
і
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1997 p. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1997. - № 24.
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\ поки що жителі відповідних настелених пунктів продовжують
> подіватися на державу, що держава наведе порядок у місцевому
» імоврядуванні, а не вони самостійно. Хоча має бути зовсім інакше, має діяти принцип невідворотності муніципально-правових
s інкцій, має дійсно діяти принцип відповідальності органів та по> іідових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.
На сьогоднішній день процесуальний порядок, процедура застоI ування муніципально-правових санкцій є недосконалим. Вчені вкаjyioTb, що він характеризується «фрагментарністю та розрізненістю
нормативного оформлення, великою кількістю прогалин. Так, наприклад, відсутній строк давності притягнення до відповідальності,
процедура оскарження застосування заходів відповідальності та ска• ування неправомірних рішень»1.
Ми погоджуємось із наведеною думкою науковців і хочемо зазна•IIIїй, що дійсно така муніципально-правова санкція як дострокове
»ірнпинення повноважень органу або посадової особи місцевого самоврядування може застосовуватись територіальною громадою шляіім проведення місцевого референдуму та голосування на ньому.
Инпикає складність, що полягає у неможливості скасування чи зміни
рішення, прийнятого на референдумі. В такому разі, якщо відбулося
н ішдставнс дострокове припинення повноважень органу або посаіової особи місцевого самоврядування, не можна і відновити повноімження цих суб'єктів муніципально-правових відносин.
Проте не можна залишити поза увагою і той факт, що воля терм юріальної громади, тобто частини народу України, неможливо
« і псувати чи змінити за волею будь якого органу чи посадової осо"II публічної влади в Україні. Адже відповідно до ст. 5 Конституції
<
• країни, «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні
« народ»2. А тому безпідставно піддана муніципально-правовій Відні нидальності особа може апелювати лише до територіальної громаIII І волю територіальної громади, висловлену на референдумі, може
пнпити чи скасувати лише ця ж територіальна громада. До того ж,
1
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відповідно до чинного законодавства, ще до прийняття рішення про
застосування муніципально-правових санкцій, особа, що притягується до муніципально-правової відповідальності, має володіти хоча б
якимось правами на захист.
У поведінці владних суб'єктів діє спеціально дозвільний принцип,
закріплений у ч. 2 ст. 19 Конституції України - дозволено лише те,
що прямо передбачено у Конституції та законах України («органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України»). Висновком є те, що владний суб'єкт
місцевого самоврядування може захищатися лише тоді, коли йому
законодавством прямо надана така можливість. Таким чином імовірний правопорушник муніципальних норм майже повністю позбавлений можливості захищатися під час вирішення питання щодо застосування до нього муніципально-правових санкцій територіальною
громадою.
Відповідно до чинного муніципального законодавства України
така можливість захисту є лише у депутата місцевої ради у випадку розгляду питання про його відкликання. Що стосується інших
суб'єктів місцевого самоврядування, то такої можливості вони не
мають.
На нашу думку, неодмінно треба закріпити у законодавстві можливість публічного виступу (наприклад, на зборах громадян, на зустрічі з виборцями, за допомогою телебачення або радіомовлення
тощо) із власними поясненнями, аргументами та фактами у спростування «обвинувачень». Це буде одним із проявів утвердження та
реалізації принципу справедливості у механізмі застосування муніципально-правових санкцій.
Відсутність чіткої та зрозумілої процедури застосування муніципально-правових санкцій з боку приведення їх у дію територіальною
громадою зумовлена застарілим законодавством. Так, наприклад, у
територіальної громади є можливість за наявності передбачених підстав у будь-який час достроково припинити повноваження місцевої
ради або відповідного голови (а також і інших органів і посадових
осіб місцевого самоврядування). Реалізувати таку муніципальноправову санкцію можна лише за допомогою місцевого референдуму,
згідно з ч. 2 ст. 78 закону України «Про місцеве самоврядування в
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Україні»1, проте цілісного порядку організації та проведення місцевого референдуму на сьогоднішній день у вітчизняному законодавсгі немає. Закон України «Про Всеукраїнський референдум»2 визнав
закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»3 таким,
що втратив чинність, а нового закону, який би регулював означені
питання зараз немає.
Вітчизняні науковці всіляко звертають увагу законодавця на необхідність якомога скорішого прийняття такого закону, оскільки
первинний і основний суб'єкт місцевого самоврядування позбавлений можливості самостійно приймати рішення з питань місцевого
значення.
На думку П.М. Любченка, «бажано спростити процедуру ініціативи місцевого референдуму. Приміром, в Італії референдум «народне
вето» може бути проведено на вимогу 1,2% від чисельності виборчого корпусу»4, а не на вимогу не менш 1/10 частини громадян України,
які постійно проживають на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці і мають право брати участь у референдумі,
як це зазначено в українському законодавстві.
Слушною є думку П.М. Любченка, що «громадяни України можуть ініціювати місцевий референдум і таким чином реалізувати
своє право на участь в управлінні справами громади, якщо ініціативу підтримує місцева рада або сільський, селищний, міський голова.
Якщо ж питання, які пропонуються для вирішення на референдумі,
можуть привести до дострокового припинення повноважень органів
чи посадових осіб місцевого самоврядування, ініціювати та провести
його практично неможливо. Необхідно усунути від процесу органі1
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня
1997 p. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1997. - № 24.
- С т . 170.
2
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зації та проведення референдумів органи й посадових осіб, для якйх
рішення місцевого референдуму може мати негативний характер.
Важливо, щоб ці дії здійснював не орган місцевого самоврядування,
який не завжди зацікавлений у проведенні референдуму, а незалежна
установа»1.
«Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання,
віднесене Конституцією та іншими законами України до відання місцевого самоврядування. Доцільно розширити коло питань, які мають
вирішуватися виключно на місцевих референдумах. Передусім це:
(а) прийняття статуту територіальної громади, (б) зміна меж населених пунктів, що призводить до зменшення їх території, або зміна їх
статусу (в) дозвіл на будівництво й експлуатацію об'єктів, шкідливих для довкілля тощо. Потрібно залучати громадян до вирішення на
локальному рівні проблем комунальної власності, адже члени територіальної громади не відчувають себе співвласниками комунального майна. Частіше громадяни виступають спостерігачами, а не учасниками процесу управління комунальним майном, що є результатом
патерналістського виховання в дусі безініціативності, традиціоналізму, ультра-консерватизму, пасивної громадянської позиції. Вважаємо, що в разі відчуження особливо важливих для територіальної громади об'єктів комунальної власності обов'язково має проводитися
місцевий референдум. Перелік таких об'єктів необхідно затвердити
статутом територіальної громади»2.
Основоположною проблемою місцевого референдуму в Україні
також була і є відсутність належного правового забезпечення матеріально-фінансової основи проведення цієї форми безпосереднього
волевиявлення територіальної громади. Як зазначає П.М. Любченко
«місцеві референдуми й дорадчі опитування потребують значних фінансових витрат, організаційного й матеріально-технічного забезпечення. Лише окремі місцеві ради мають відповідні ресурси для таких
заходів, але й вони, як правило, проводять їх одночасно з виборами.
Переважна ж більшість місцевих рад узагалі позбавлена й такої можливості, а тому місцеві референдуми й дорадчі опитування в Україні
1
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- велика рідкість»1. Далі він вказує, що «питання матеріально-фінансового забезпечення місцевих референдумів потребують окремого
регулювання»2. На нашу думку, у місцевому бюджеті має бути передбачений спеціальних грошовий фонд для проведення місцевого
референдуму. Така умова хоча б створить початкову можливість
проведення такого референдуму.
«Особливу увагу необхідно приділити питанню конституційності
й законності рішень, які приймаються на місцевих референдумах.
Недосконалість чинного законодавства створює підстави для скасування в судовому порядку будь-яких рішень місцевих референдумів,
що може підірвати довіру до цієї форми народовладдя. Недосконалість правової регламентації організації та проведення місцевих
референдумів перешкоджає широкій участі населення в місцевому
самоврядуванні, стримує розвиток громадської ініціативи, зростання соціальної активності членів територіальних громад. Спрощення
процедури ініціювання місцевих референдумів й дорадчих опитувань, широке застосування нових форм вивчення громадської думки
щодо важливих питань місцевого значення сприятимуть активізації
участі громадян у місцевому самоврядуванні, удосконаленню зворотного зв'язку органів місцевого самоврядування з населенням»3.
Для того, щоб дострокове припинення повноважень дійсно відповідало волі територіальної громади, на нашу думку, мають бути
певні гарантії застосування цих муніципально-правових санкцій.
І якщо для територіальної громади такою гарантією є реальна можливість застосування муніципально-правових санкцій, чіткий та зрозумілий порядок їхньої реалізації, то для органів і посадових осіб,
до яких будуть застосовуватись муніципально-правові санкції, такою гарантією є певні механізми, що запобігатимуть зловживанням
зі сторони політичних сил, які можуть підбурювати територіальну
громаду.
Однією із таких гарантій може бути, наприклад, умова, яка б вказувала, що місцевий референдум з приводу дострокового припинення повноважень місцевої ради або відповідного сільського, селищно1
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го, міського голови визнається таким, що не відбувся, якщо в ньому
взяло участь менше 2/3 від загальної кількості громадян, внесених у
списки для голосування.
Встановлення на законодавчому рівні чіткої та зрозумілої процедури застосування усіх муніципально-правових санкцій територіальною громадою надасть реальної можливості первинному та основ»
ному суб'єкту місцевого самоврядування контролювати діяльність
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, спрямовувати
цю діяльність за напрямком інтересів територіальної громади, а та«
кож впливати на цих владних суб'єктів місцевого самоврядування.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 5 закону України «Про статус депутаті*
місцевих рад» 1 , повноваження депутата місцевої ради припиняються
достроково в разі відкликання депутата виборцями в установленому
законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку, бої
прийняття рішення відповідної ради. Відкликання безсумнівно є но»
гативною оцінкою поведінки депутата місцевої ради з боку частини
територіальної громади, що його обрала.
Згідно зі ст. 37 закону України «Про статус депутатів місцевих
рад»2 «підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради можуть бути:
1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом;
2) пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних
засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;
3)невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради
основним принципам і положенням його передвиборної програми».
Слід сказати, що процедура застосування цієї санкції доволі детально прописана у ст.ст. 38-49 закону України «Про статус депутатів місцевих рад»3.
Не дивлячись на це, недоліки все ж мають місце. Так, у порядку
містяться відсильні норми права, які містять посилання на закони України, що втратили чинність. Наприклад, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 38
1

Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002
№ 93-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002. - № 40. - Ст.290.
2
Там же.
3
Там же.
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• шопу України «Про статус депутатів місцевих рад»' «рішення про
пропозицій щодо відкликання депутата місцевої ради прийди і ься відповідно на... зборах виборців, що проводяться з урахуван« їм вимог частин другої і третьої статті 27 Закону України "Про виб>|Н1 депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"»,
і Иі закон втратив чинність. Тому незрозуміло, які саме вимоги треба
приховувати під час проведення зборів виборців для вирішення пи« шия про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої
і t мі- А це суттєве питання у випадку застосування такої муніципаль" і правової санкції, оскільки невиконання зазначених вимог тягне
і і іеування результатів відкликання депутата місцевої ради, не див2
< ІЧИСЬ на те, що воля територіальної громади відповідає дійсності .
І міми висновок випливає з того, що відповідно до ч. 2 ст. 39 цього
< 'isony України «у разі порушення порядку внесення пропозиції про
к ииіикання депутата місцевої ради територіальна комісія може від«тити в прийомі протоколу зборів виборців», і виборці втрачають
і іиьну можливість самостійно відкликати депутата місцевої ради,
s допомоги інших суб'єктів, через яких вони теж можуть застосу'міі муніципально-правову санкцію відкликання депутата місцевої
г! ти, наприклад через збори (конференцій) об'єднань громадян.
V ч. 2 ст. 40-1 закону України «Про статус депутатів місцевих
і і и»' вказується, що участь органів місцевого самоврядування та їх
<щ адових осіб у проведенні агітації «за» і «проти» не дозволяється.
А
1ііжс виникнути питання, чи може сам депутат, якого відкликають
|ч, і і и участь у агітації для спростування недостовірної чи неправди> ІН'ССННЯ

1

Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002
' H I V / / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002. - № 40. - Ст.290.
' Див.: Шелеп М. Революція на Волині відміняється. Депутатів відкликати
чпікливо!? 22 березня 2013 / М. Шелеп. [Електронний ресурс] - Режим досту-

http.7/www.facebook.com/notes/миxaйлo-шeлeп/peвoлюцiя-нa-вoлинi-вiдмi! 1мі.ся-депутатів-відкликати-неможливо/584872834858705; Про деякі питання
;: iiiiіації роботи Самарівської сільської виборчої комісії Ратнівського райоі Иолинської області : Постанова Центральної виборчої комісії від 5 березня
M 1 р. № 46 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
' : Kv,-show/v0046359-13
' Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002
•M IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002. - № 40. - Ст.290
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вої інформації щодо себе до того, як його відкличуть? І Чи володіє
в даному випадку, депутат, щодо якого ініційована процедура застосування муніципально-правової санкції відкликання, можливістю захисту від наклепу чи безпідставного обвинувачення?
Відповідь надає ст. 48 закону України «Про статус депутатів місцевих рад»1 , в якій зазначається, що депутат місцевої ради має право брати участь у зборах виборців, зборах (конференціях) об'єднань
громадян, засіданнях відповідної територіальної виборчої комісії та
дільничних комісій, а також у засіданнях ради та її органів при розгляді ними питань, що стосуються його відкликання; давати пояснення щодо суті питань стосовно його діяльності, робити відповідні
заяви на засіданнях ради та її органів, зборах виборців, зборах (конференціях) об'єднань громадян; у встановленому законодавством
порядку може використовувати для роз'яснення своєї позиції засоби
масової інформації; звертатися до місцевої ради з усною або письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення
питання про його відкликання.
Таким чином, депутат місцевої ради володіє усіма можливостями
захисту від наклепу, неправдивої та недостовірної інформації щодо
нього та його діяльності, від безпідставного відкликання.
Існування цієї муніципально-правової санкції безпосередньо
пов'язане із наявністю мажоритарної виборчої системи на виборах
депутатів місцевих рад. Згідно зі ст. 2 закону України «Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів»2 вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах.
На нашу думку, є певні недоліки у законодавчому закріпленні
умов реалізації цієї муніципально-правових санкцій. Чинне законодавство порушує принцип справедливості. Так, вибори депутатів обласних, районних, міських, районних у містах рад, відповідно до ст. З
1
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закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів»1, проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, за якою половина від кількості депутатів (загального складу)
відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної
більшості в одномандатних виборчих округах, а інша половина - за
виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій
політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі.
У такій ситуації виборці на рівні області, району, міста, району у місті можуть відкликати лише ту половину складу депутатів
місцевої ради, яку вони обрали за мажоритарною системою, а інша
половина складу ради є некерованою. І виникає випадок, коли депутат порушує муніципальне законодавство, рада не притягує його
до відповідальності, а територіальна громада не може застосувати
до нього муніципально-правові санкції, оскільки він був обраний за
виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Єдиний можливий, але не завжди доцільний, варіант прямо вплинути
на цього депутата і місцеву раду - дострокове припинення повноважень ради в цілому. Це серйозна муніципально-правова санкція,
яка тягне за собою серйозні витрати часу та коштів із місцевого
бюджету. Хоча у ситуації що склалася достатньо було б відкликати
названого депутата.
Тому, на нашу думку, для виборів на рівні місцевого самоврядування ефективнішою, кращою та такою, що краще відповідає ідеям
законодавства, є мажоритарна система. Саме її треба закріпити на
усіх рівнях місцевого самоврядування. Адже, як вже зазначалось, закріплення цієї санкції у законодавстві України обумовлено, в першу
чергу, усвідомленням того, що у своїй діяльності депутат є представником волі громадян, що його обрали, і несе відповідальність, насамперед, перед своїми виборцями. А за пропорційної системи неможливо визначити, хто обрав депутата ради (яка частина територіальної
громади).
' Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня
2010 р. № 2487-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2010. - № 35-36.
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Відповідно до ч. 2 ст. 144 Конституції України «рішення органів
місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції
чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку
з одночасним зверненням до суду». Згідно з п. 10 ст. 59 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів і посадових
осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому
порядку. Статття 171 Кодексу адміністративного судочинства України зазначає, що право оскаржити нормативно-правовий акт мають
особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом
правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.
З вищезазначеного випливає, що підставою для скасування актів
органів і посадових осіб місцевого самоврядування є лише невідповідність їх Конституції чи законам України. З приводу цього П.М. Любченко вказує, що «підставою для скасування місцевою радою рішень
виконавчого комітету може бути не лише їх невідповідність законам,
а й недоцільність»1. При цьому від пише: «Можливість скасування
рішень інших органів є засобом контролю, що дає змогу вибудовувати ієрархічні зв'язки підпорядкування й підконтрольності... Проте
скасування обмежуються припиненням дії актів, і не тягне за собою
можливість установлювати правовідносини, що віднесено до компетенції органу, чиє рішення скасовується»2.
«Забезпечення законності нормативних актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування передбачає не лише їх відповідність Конституції і законам України, а й прийняття актів визначеними суб'єктами в межах установлених для них законом повноважень
із дотриманням правотворчої процедури і вимог юридичної техніки.
Законодавчі встановлення із цього питання мають лише рамковий характер, віддаючи право регламентування процесу вироблення рішень
органам територіальних громад. Таким чином, процес опрацювання
рішень різниться в кожній місцевій раді, оскільки регламенти місцевих рад, їх виконавчих комітетів, регламенти діяльності виконавчих
органів по-різному окреслюють стадії ініціювання, підготовки, погодження і прийняття рішень. Але практика свідчить про існування
1
Любченко П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. /
П.М. Любченко, - X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 289.
2
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порушень і зловживань з боку певних посадових осіб місцевої ради,
оскільки прийняті процедури не забезпечують дотримання принципів
демократизму в прийнятті рішень. Особливо характерним це є в обласних, районних, міських, районних у містах радах, де рівень політизації їхньої діяльності надто високий. Ігнорування прав депутата щодо
можливості ініціювання рішення місцевої ради, участі в підготовці та
поданні альтернативних проектів, участь в обговоренні на засіданнях
постійних комісій ради, позбавлення можливості в обговоренні рішення є тими порушеннями, що найчастіше мають місце при прийнятті
владних рішень на місцевому рівні. У свою чергу виникає питання
можливості оскарження рішення, прийнятого з порушенням установленої процедури та законних прав депутатів місцевої ради. Практика
діяльності судів доводить, що суди по-різному вирішують такі справи,
а в окремих випадках взагалі відмовляють у провадженні. Законність
актів має знаходити свій вияв у: (а) прийнятті правових актів повноважним на те органом або посадовою особою в межах її компетенції;
(б) дотриманні встановленого процесу вироблення, прийняття та набрання чинності актів; (в) у відповідності форми і змісту1»2.
Чинні законодавчі акти України не розкривають, хто саме може
звертатись до суду із клопотанням про зупинення дії таких актів
суб'єктів місцевого самоврядування.
Відповідь на це запитання дає Конституційний суд України у своїх
рішеннях. Зокрема, відповідно до чинного законодавства та практики
Конституційного суду України, на сьогоднішній день право зупиняти акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування мають
ще і органи прокуратури, окрім деяких інших суб'єктів.
«Системний аналіз конституційних і законодавчих положень...
свідчить, що на прокуратуру України покладено нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів
з цих питань органами місцевого самоврядування... закон України
«Про прокуратуру», прийнятий до набуття чинності Конституцією
України, є чинним у частині, що не суперечить Основному Закону
1
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України, і передбачає порядок зупинення рішень органів місцевого
самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України. Цим законом установлено, що при виявленні порушень
закону прокурор у межах своєї компетенції має право опротестовувати акти виконавчих органів місцевих рад та вносити подання або
протести на рішення місцевих рад залежно від характеру порушень.
Протест прокурора приноситься до органу, який видав цей акт і зупиняє його дію, прокурору надається право звернутися із заявою до
суду про визнання акта незаконним, і подача такої заяви зупиняє дію
правового акта (частини 1,3,4 статті 21 закону України «Про прокуратуру»),
У зв'язку з наведеним Конституційний Суд України дійшов висновку, що за змістом частини другої статті 144 Конституції України,
частини десятої статті 59 закону, рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції чи законам
України зупиняються прокурором у встановленому законом України
«Про прокуратуру» порядку з одночасним зверненням до суду. При
цьому Конституційний Суд України зазначає, що право прокурори
оскаржувати до суду рішення органів місцевого самоврядування не <
абсолютним, оскільки у Конституції України закріплено, що її норми
є нормами прямої дії, а отже, звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, як і право на оскар
ження в суді рішень органів місцевого самоврядування гарантуєтьсн
безпосередньо на підставі Конституції України кожному (частина З
статті 8, частина 2 статті 55).
Зі змісту частини другої статті 144 Конституції України та частини десятої статті 59 закону вбачається, що рішення органів місце
вого самоврядування та їх посадових осіб з мотивів невідповідності
Конституції або законам України визнаються незаконними з ініціа
тиви заінтересованих осіб судом загальної юрисдикції, тобто в су
довому порядку. Однак, як вважає Конституційний Суд України,
це не позбавляє орган місцевого самоврядування права за власною
ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи
скасувати прийнятий ним правовий акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України).
Конституційний Суд України зазначає, що в Конституції України
закріплено принцип, за яким права і свободи людини та їх гарант ії
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визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає
перед людиною за свою діяльність (стаття 3). Органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними
і фізичними особами (стаття 74 Закону). Таким чином, органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення,
вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних
нрав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією
стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, що породжує у громадян впевненість у тому,
що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш
пізнього рішення»1.
Таким чином, особа, що оскаржує акти органів і посадових осіб
місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України, може звертатися до суду із клопотанням
про зупинення дії цих актів на час розгляду справи у суді.
В результаті і акт, що суперечить або не відповідає Конституції
ибо законам України, не буде порушувати положення цих нормативпо-правових актів, і розгляд такої категорії справ не буде затягувашсь, адже затягування розгляду буде заважати суб'єктам місцевого
самоврядування вирішувати питання місцевого значення.
Проте є ризик виникнення ситуації, коли органи та посадові особи
місцевого самоврядування, у разі зупинення дії акту, що оскаржуєтьI я в судовому порядку, можуть видати такий самий за змістом акт,
її не з іншими реквізитами (акт новий, зміст старий, без жодних змін)
і він буде діяти, порушуючи норми Конституції чи законів України.
Хоча, якщо навіть виникне така ситуація, то це вже можна розцінюім ги як систематичне порушення Конституції чи законів України, і
ііі це можна застосовувати таку муніципально-правову санкцію як
»»строкове припинення повноважень органу чи посадової особи місцевого самоврядування.
Видання актів, що порушують положення Конституції чи замшів України, є доволі шкідливим для держави і суспільства яви' Рішення Конституційного суду України від 16 квітня 2009 р. № 7-рп/2009
II іектронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
t007p710-09
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щем, адже породжує уявлення, що можна не виконувати норми
найвищих нормативно-правових актів України - законів. Це викликає обурення у суспільстві, сприяє відриву органів місцевого самоврядування від територіальної громади, якщо потурати і не реагувати на такі правопорушення, нівелює одну із першочергових
цілей існування та функціонування муніципально-правових санкцій - подолання цього відриву від територіальної громади органів
та посадових осіб місцевого самоврядування, відновлення зв'язку
залежності діяльності представників територіальної громади від
жителів відповідного населеного пункту. При цьому акти органів
та посадових осіб місцевого самоврядування, видані в межах повноважень, визначених законом, є обов'язковими до виконання на
відповідній території (ч. 1 ст. 144 Конституції України1 ) до того
часу поки вони не будуть зупинення або скасовані, не дивлячись на
те, що вони порушують Конституцію та закони України. З огляду
на зазначене, на нашу думку, у законодавстві та правозастосовній
практиці мають бути наявні ефективні механізми запобігання виникненню таких незаконних актів.
Слід звернути увагу і на те, що у законодавстві України зовсім
не розроблений механізм скасування актів, що суперечать волі територіальної громади, коли фактично буква закону не порушена, а
воля первинного і основного суб'єкта місцевого самоврядування не
врахована. Може навіть бути і так, що суб'єктами муніципальної влади була виявлена та встановлена думка громадськості за допомогою
опитування громадян чи будь-яким іншим способом, але така думка представників територіальної громади не влаштувала з огляду на
будь-які причини, в том числі і особисті та корисливі. В результаті
чого орган чи посадова особи приймає рішення всупереч волі жителів відповідного населеного пункту.
Ми цілком погоджуємось з думкою П.М. Любченка, «що практика наявності обмежень проведення референдуму щодо питань, які
належать до компетенції відповідної місцевої ради та її виконавчих
і розпорядчих органів, має антидемократичний характер. А обгрунтування необхідності таких норм відсутністю високої правової
' Конституція України від 28 червня 199б р. № 254к/96-ВР від 28 червня
1996 р. № 254к/9б-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996 - № ЗО
- С т . 141.
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культури та правосвідомості громадян1», на його погляд, «не може
оути достатнім. Як убачається, правова норма, згідно з якою на місцеві референдуми не виносяться питання про скасування законних
рішень органів місцевого самоврядування, зводить нанівець права
територіальних громад у вирішенні ключових питань місцевого значення». Адже рішення відповідної ради може бути формально законним і, в той же час, суперечити інтересам територіальних громад.
«Важливо не допустити, щоб референдум став суперництвом в ім'я
і ріумфу одних над іншими, він має допомагати співробітництву для
досягнення спільного блага, виключати конфронтацію та протистояння після голосування2. Тому доцільно було б передбачити правило,
іа яким остаточне вирішення питань місцевого значення має належати територіальним громадам як первинним суб'єктам місцевого
самоврядування»3.
Виходячи з вищевикладеного територіальній громаді має бути
надано право скасовувати, змінювати прийняті рішення органами
і а посадовими особами місцевого самоврядування, а також ухваміовати нові, що будуть володіти пріоритетом відносно інших акI їв суб'єктів муніципальної влади. Адже місцевий референдум - це
форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що
належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого
іолосування.
У розвинутих країнах Європи наявні такі механізми. Так, констиI у ції Швейцарії (глава 2 розділ 4), Італії (стаття 75), Данії (пункти 1,7
с гатті 42) містять нормативні положення, які регулюють відносини
по застосування так званого референдуму «народне вето». Сутність
чаного правового інституту полягає в праві громадян скасовувати
шляхом референдуму прийняті представницькими органами місцевого самоврядування нормативно-правові акти чи їх окремі положення. Такий різновид референдуму був започаткований у середині
1

Книгін К. Правове визначення референдуму як форми народовладдя (проII іеми теорії і практики) / К . Книгін// Право України. - 2001. № 11. - С. 30.
2
Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в
Україні [Текст] : [монографія] / Олександр Батанов; за заг. ред. В. Ф. Погорілка.
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - С. 201.
3
Любченко П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. /
11 М. Любченко, - X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 175.
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XIX століття у кантонах Швейцарії і передбачений нині конституціями вищезгаданих країн світу'.
На думку П.М.Любченка бажано було б «запозичити з європейського досвіду таку форму участі населення в місцевому самоврядуванні. .. Це сприяло б підвищенню статусу територіальної громади
як найвищої інстанції в системі місцевого самоврядування. Інститут «народне вето» міг би також стати дійовим механізмом у руках
опозиції: саме з його допомогою вона могла б домогтися скасування
окремих нормативних рішень місцевої ради»2, певно ж для блага територіальної громади.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері
публічно-правових відносин від порушень з боку органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів
при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, с
завданням адміністративного судочинства3.
«У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності
суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють,
чи прийняті (вчинені) вони (а) на підставі, у межах повноважень
та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України,
(б) із використанням повноваження і досягнення мети, для якої
воно було надано, (в) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії),
(г) безсторонньо (неупереджено), (ґ) добросовісно, (д) розсудливо,
(є) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи
несправедливій дискримінації, (є) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); (ж) з урахуванням права
1

Руденко В.Н. Институт «народного вето»: история и современность /
В.Н. Руденко // История государства и права. - 2002. - № 3. - С. 37.
2
Любченко П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. /
П.М. Любченко, - X.: Видавництво «ФІНН», 2012. - С. 173.
3
Кодекс адміністративного судочинства України від б липня 2005 р.
№ 2747-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2005. - № 35-36, № 37.
- Ст. 446.
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особи на участь у процесі прийняття рішення; (з) своєчасно, тобто
протягом розумного строку»1.
«Із метою забезпечення поінформованості громадян про випадки
оскарження нормативно-правових актів законодавець зобов'язує орган місцевого самоврядування, інших суб'єктів владних повноважень,
які прийняли відповідний акт опублікувати оголошення про розгляд
справи щодо його законності та відповідності правовим актам вищої
юридичної сили у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно
оприлюднений. Таке оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта,
дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи і бути
опубліковано не пізніш як за сім днів до судового розгляду»2«Резолютивна частина постанови суду про визнання нормативноправового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому
акту вищої юридичної сили, і про визнання його не чинним невідкладно публікується відповідним органом у виданні, в якому його було
офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили. Інформація про рішення суду має на меті довести до відома територіальної громади факт визнання правових актів чи їх окремих частин такими, що суперечать чинному законодавству, та відсутність підстав для
іх виконання. Це дозволить жителям скласти для себе уявлення про
діяльність органів чи посадових осіб місцевого самоврядування і дати
їм оцінку. Така практика має великий виховний потенціал, громадяни
ірозуміють, що діяльність органів місцевої влади має підзаконний характер і в разі порушення їх прав реальним є судовий захист, що пози1 ивно впливатиме на розвиток місцевого самоврядування в цілому»3.
Проте слід звернути увагу на те, що законодавство вимагає від
органів та посадових осіб місцевого самоврядування лише офіційно
оприлюднювати власні прийняті рішення та інші акти. І таким оприлюдненням може бути і будь-яка інша форма, не пов'язана із опублікуванням, наприклад вивішування прийнятих актів на дошці оголошень. Такий випадок має місце особливо, якщо ситуація стосується
1

Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів [Текст] :
монографія / За ред. Ю.М. Тодики. - X.: Право, 2009. - С. 272.
2
Любченко П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. /
І І.М. Любченко, — X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 348.
3
Там же - С. 349.
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місцевого самоврядування на рівні села чи селища, або навіть невеликого міста. Тому виникають питання, де повинно публікуватись
оголошення про розгляд справи щодо законності та відповідності
правовим актам вищої юридичної сили акту органів чи посадових
осіб місцевого самоврядування? До того ж дуже часто офіційні видання не користуються популярністю серед жителів - членів територіальної громади.
На нашу думку, законодавство має містити альтернативні положення стосовно доведення до відома громадян інформації про оскарження нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо його законності та відповідності правовим
актам вищої юридичної сили, наприклад, розташування такої інформації на офіційному веб сайті у великих населених пунктах та ін.
«З прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України
більш досконалим став механізм реалізації відповідальності органів
публічної влади, у тому числі у сфері місцевого самоврядування. Разом із тим, залишаються неврегульованими деякі важливі аспекти оскарження адміністративних актів. Так, не з'ясовано, чи можна оскаржити адміністративний акт, якщо відповідним органом не дотримано
процедури його прийняття або не з'ясовано обставини, які значно
впливають на реалізацію громадянами своїх прав і свобод'» 2 .
Відсутність чітких підстав і порядку притягнення до муніципально-правової відповідальності «залишає надто широке поле для
власного розсуду суб'єкта, який застосовує заходи відповідальності,
створює підґрунтя для зловживань, нівелює найважливіший принцип
невідворотності настання юридичної відповідальності»3.
На думку вітчизняних вчених «для ліквідації цього правового вакууму необхідно розробити та прийняти спеціальний закон про відповідальність у системі місцевого самоврядування, в якому були б
чітко визначені суб'єкти, підстави, санкції, механізм реалізації такої
відповідальності. Прийняття такого закону мало б велике значення
1

Авер'янов В. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність
і шляхи усунення концептуально-понятійних вад / В. Авер'янов, Д. Лук'янець,
Ю. Педько // Право України. - 2006. - № 3 - С. 11
2
Там же.
3
Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.];
за ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 584.
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для удосконалення системи локальної демократії, а також справило б психологічний вплив на зміну стереотипів поведінки жителів
— членів територіальних громад»1.
Вже були спроби зрушити цю ситуацію з місця, і експертами Асоціації міст України та громад у 2006 році була ініційована розробка
проекту закону України «Про відповідальність у системі місцевого
самоврядування в Україні» у вигляді закону про внесення змін до
чинного законодавства про місцеве самоврядування2. «Мета проекту
полягала в удосконаленні законодавчої регламентації підстав юридичної відповідальності суб'єктів місцевого самоврядування, санкцій, процедури притягнення, звільнення від відповідальності та застосування заходів відповідальності за сукупністю, виявленні її меж
та форм вини, заміною одних видів відповідальності іншими, закріпленні обставин, що виключають настання відповідальності у сфері
місцевого самоврядування, тощо.
Основним завданням цього Закону мало стати законодавче закріплення юридичного механізму юридичної відповідальності у системі
місцевого самоврядування та встановленні ефективних засобів, способів її застосування, що знайшло відображення в таких основних
положеннях законопроекту:
- формування законодавчих умов для становлення механізму
юридичної відповідальності у сфері місцевого самоврядування шляхом врегулювання суспільних відносин, які пов'язані зі специфічними та не передбаченими іншими законодавчими актами деліктами,
наявністю особливостей їх виявлення і закріплення, механізму притягнення та звільнення від юридичної відповідальності з урахуванням специфіки реалізації права на місцеве самоврядування різними
суб'єктами, в різних сферах суспільного життя (політичній, економічній, соціальній), залежно від інших умов;
- визначення основних принципів юридичної відповідальності у
сфері місцевого самоврядування;
- визначення особливостей індивідуальної та колег, швної відповідальності окремих депутатів місцевих рад та представницьких
1
Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.];
•за ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 584585.
2

Там же - С. 585.
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органів територіальної громади в цілому, відповідальності сільських, селищних, міських голів, службовців органів місцевого самоврядування, відповідальності суб'єктів місцевого самоврядування, які
виникають у ході організації і проведення місцевих референдумів,
виборів, загальних зборів жителів тощо;
- встановлення вичерпного переліку підстав для застосування заходів юридичної відповідальності у сфері місцевого самоврядування,
детальне регулювання усіх елементів складу відповідних правопорушень (суб'єкти, об'єкти, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона);
встановлення чіткої системи санкцій за вчинення деліктів у сфері місцевого самоврядування, при цьому необхідно розширити існуюче коло
правових санкцій з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду;
- встановлення переліку суб'єктів, які можуть бути інстанцією
юридичної відповідальності у сфері місцевого самоврядування;
- детальна регламентація процесуального порядку застосування
заходів юридичної відповідальності у сфері місцевого самоврядування тощо»1.
У юридичній літературі існують також думки, що подолання деяких прогалин і недоліків у процедурі застосування муніципальноправових санкцій територіальною громадою може відбутися за допомогою прийняття нового закону, який буде регламентувати увесь
процес проведення місцевих референдумів. П.М. Любченко пише, що
«новий закон про місцеві референдуми повинен відповідати загальноприйнятим Європейським стандартам у сфері захисту та реалізації
політичних прав громадян. Механізми безпосереднього прийняття
рішень територіальною громадою потребують удосконалення, необхідно повною мірою гарантувати швидкий та демократичний процес проведення місцевого референдуму, розширити права громадян
щодо його ініціювання, мінімізувати можливість адміністративного
впливу на ініціаторів референдумів, створити правову основу для
втілення результатів місцевого референдуму в життя»2.
На нашу думку, більш слушною в даному випадку є ідея створення в Україні кодифікованого нормативно-правового акту - муні1

Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.]; за
ред. М.О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 585-586.
2
Любченко П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. /
П.М. Любченко, - X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 175.
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ци пального кодексу України, який би комплексно регламентував
суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування1, усі питання
організації та діяльності місцевого самоврядування в Україні, і до
якого можна було б внести усі новели та запропоновані нами зміни і
доповнення щодо муніципально-правової відповідальності та реалііації муніципально-правових санкцій в Україні.
Після внесення таких змін і доповнень, норми муніципального права будуть більш детально та більш якісно регламентувати
муніципальні правовідносини. Це ліквідує вищенаведені проблеми
і а прогалини, надасть більш чітко й досконало працювати системі
місцевого самоврядування в Україні, та якомога якісніше надавати
муніципальні послуги населенню.
Вважаємо, що у муніципального кодексі України можна і слід
створити окремий розділ, наприклад, під назвою «Відповідальність
органів і посадових осіб місцевого самоврядування в Україні», в якому коротко окреслити питання застосування до органів та посадових
осіб місцевого самоврядування санкцій кримінальної, адміністративної, цивільної, дисциплінарної конституційно-правової та інших видів
юридичної відповідальності, а також детально прописати усі моменти
іастосування муніципально-правових санкцій та муніципально-правової відповідальності. Такий висновок є цілком логічним, оскільки усі
питання застосування інших, окрім муніципально-правових санкцій,
вже детально регламентовано у інших нормативно-правових актах
українського законодавства, а питання видів муніципально-правових
санкцій, механізму, елементів, принципів, стадій, умов їхнього застосування тощо - є для законодавства України величезною прогалиною.
Створення такого єдиного нормативно-правового акта надасть
змогу уникнути можливих колізій і неточностей у правовому забезпеченні діяльності місцевого самоврядування в Україні.
Слід звернути увагу і на те, що в юридичній літературі все частіше виникають ідеї застосування заходів відповідальності за аморальні вчинки, скоєні суб'єктами владних повноважень. Це також
стосується і питання застосування муніципально-правових санкцій,
1

Див.: Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко
[та ін.]; ред. В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - С. 61;
Тарасюк В. Кодифікація законодавства про місцеве самоврядування: теоретичні
питання / В. Тарасюк// Право України. - 2000. - № 11 - С. 71-74.
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адже посадові особи місцевого самоврядування і члени колегіальних
органів місцевого самоврядування мають бути зразками поведінки
для інших членів територіальної громади.
На думку деяких вчених «здійснення аморального проступку депутатом або посадовою особою місцевого самоврядування може слугувати підставою звільнення його з посади або позбавлення депутатського
мандата. Від імені територіальної громади ці особи здійснюють важливі владні повноваження, їх поведінка контролюється громадськістю,
їх авторитет і моральна гідність сприймаються як символ гідності й
авторитету самої муніципальної влади. Цим пояснюється той факт, що
в ряді країн біографія кандидата в депутати, навіть у місцевому самоврядуванні, привертає велику увагу виборців. Жорсткість політичної боротьби полягає в тому, що здійснення кандидатом аморального
проступку навіть у далекому минулому стає бар'єром на шляху як до
влади в муніципальних, так і в державних структурах»1
Правило, відповідно до якого підставою відповідальності в місцевому самоврядуванні можуть бути і аморальні проступки, що закріплено в законодавстві деяких країн світу, також було закріплено
в українському законодавстві в минулому. Так, відповідно до ст.
37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», що діяла
у редакції станом на 2002 p., однією з підстав для застосування до
депутата муніципально-правової санкції відкликання «було «систематичне порушення депутатом місцевої ради норм депутатської етики». Хоча слід зазначити, що не завжди в законі чітко зафіксовані
моральні підстави відповідальності. У більшості випадків це правило лише визнається практикою, є звичаєм. Можливо цим і керувався
законодавець, коли виключив з числа підстав відкликання депутата
місцевої ради «етичні» моменти»2.
На думку українських вчених «відсутність чітких юридичних
підстав у кожному конкретному випадку для виникнення відносин
відповідальності в місцевому самоврядуванні свідчить або про наявність прогалин в муніципальному законодавстві, або про те, що тут
1

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України : Підручник
[Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. - К : Правова єдність, - 2010 - Режим доступу : http://
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ни никає соціально-політична чи морально-психологічна відповідальність, підстави якої фактично неможливо норматизувати. Саме тому
мри вирішенні питань щодо відповідальності суб'єктів муніципальио-правових відносин, зокрема органів і посадових осіб місцевого самоврядування, можна наочно відчути комплексну природу місцевого
самоврядування та муніципального права як галузі права»1.
На сьогоднішній день інститут муніципально-правових санкцій та
механізм їхньої реалізації в Україні знаходяться на етапі зародження.
Саме тому цими важелями впливу на муніципальну владу практично
ніхто не користується із територіальних громад. З таким низьким рівнем
політичної активності, з такою громадянською позицією жителів населених пунктів майже не виникає випадків застосування таких санкцій.
Населення села, селища чи міста цілковито сподівається на державну
владу, що вона наведе порядок у місцевому самоврядуванні, а хоча громадяни можуть і повинні самостійно впливати на владу на рівні місцевого самоврядування задля власного же блага та власного добробуту.
Так, держава має також звернути увагу на проблеми місцевого самоврядування в Україні, і удосконалити законодавство, проте територіальні
іромади повинні навчитись користуватися громадським контролем.
Як слушно вказує П.М. Любченко «не можна сподіватися лише на
державний контроль та адміністративний нагляд, необхідно розробляти та впроваджувати ефективні механізми контролю населення
за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Однак сьогодні змушені визнати, що територіальні громади інституційно та організаційно не спроможні ефективно контролювати свої
органи, що приводить до безконтрольності й безвідповідальності
влади на місцевому рівні. Регулювання на законодавчому рівні питань організації контролю й адміністративного нагляду за органами
та посадовими особами місцевого самоврядування стане запорукою
розвитку місцевого самоврядування як основоположного інституту
фомадянського суспільства»2.
1

Погорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : Підручник
[Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, B.JI. Федоренко. - 2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, - 2010 - Режим доступу : http://
pidnichniki.ws/17280924/pravo/sanktsiyi_munitsipalno-pravovoyi_vidpovidalnosti#601
2

Любченко П.М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. /
П.М. Любченко, - X.: Видавництво «ФІНИ», 2012. - С. 360.
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Сьогодні «питання відповідальності в місцевому самоврядуванні, насамперед її санкцій, у вітчизняному законодавстві вирішуються настільки неповно й суперечливо, що іноді перенесення цієї відповідальності із сфери формально-юридичної до сфери практичної
є проблематичним і фактично нереальним. Усе це свідчить про те,
що система санкцій, які використовуються для захисту норм муніципального права, потребує вдосконалення, поповнення їх арсеналу.
Вчені також звертають увагу на необхідність закріплення також
комплексу проблем, пов'язаного з механізмом реалізації муніципально-правових санкцій, а саме процедуру «звільнення від відповідальності, застосування заходів відповідальності за сукупністю, виявленням меж відповідальності; заміною одних видів відповідальності
іншими тощо»1.
У сфері нормативно-правового регулювання доцільним було б
ндання органам місцевого самоврядування, зокрема місцевим радам,
права законодавчої ініціатви з питань, що стосуються муніципальноправової відповідальності та муніципально-правових санкцій, зокрема встановлення конкретних підстави застосування населенням відповідного населеного пункту та представницьким органом місцевого
самоврядування муніципально-правових санкцій.
Муніципально-правова відповідальність та її санкції мають діяти,
працювати, виконувати власні функції не ізольовано, а у комплексі
з іншими видами юридичної відповідальності органів та посадових
осіб місцевого самоврядування, зокрема з кримінальною, адміністративною, дисциплінарною, цивільно-правовою та іншими.
Муніципально-правова відповідальність може допомагати іншим
видам юридичної відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Факт застосування інших видів юридичної відповідальності може бути приводом для застосування муніципально-правової
відповідальності. Так само і навпаки - якщо були застосовані муніципально-правові санкції, значить є для цього усі необхідні підстави, тобто
відбулося порушення Конституції чи законів України, обмеження прав
1

Погорілко В.Ф., Федоренко B.JI. Конституційне право України : Підручник [Електронний ресурс] / В.Ф. Погорілко, B.JI. Федоренко. - 2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. - К : Правова єдність, - 2010 - Режим
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чи свобод людини та громадянина. А отже і для правоохоронних органів
с сигнал, інформація, що відбувся факт порушення законодавства.
На сьогоднішній день бувають випадки скоєння правопорушення, проте не завжди за ними слідують заходи юридичної відповідальності. Цьому сприяє ряд факторів, в тому числі і корупція, недбале
ставлення до виконуваної роботи в правоохоронних органах, різноманітні випадки потурання правопорушень тощо. На відміну від
усіх інших видів юридичної відповідальності муніципально-правова відповідальність дещо позбавлена таких недоліків в силу власної
специфіки, органів, що притягують до цієї відповідальності, зокрема
територіальної громади. Адже група осіб, яка має власний інтерес,
власну зацікавленість у отриманні позитивного результату у вигляді
підвищення рівня життя та якості муніципальних послуг, збільшення
місцевого бюджету за рахунок ефективного розходу коштів та контролю за цими витратами, не будуть недбало ставитись до цієї діяльності. Від такого ставлення прямо залежить результат.
Як зазначають вчені: «Складність побудови теоретичної моделі
механізму застосування муніципально-правових санкцій та відповідальності в місцевому самоврядуванні зумовлюється, насамперед,
правовою природою місцевої демократії, багатофакторним феноменом відповідальності, різноманітністю видів відповідальності та необхідністю диференційованого підходу до відповідальності залежно
від сфери соціальних відносин і соціальної ролі суб'єктів відповідальності. Відповідальність - явище загально-соціальне, яке включає політичні, економічні, моральні, культурні, психологічні та інші
аспекти. Як суспільні відносини, вона має досить складну структуру
та розкривається насамперед у взаємозв'язку, взаємодії однієї особи
з іншими особами, особи з колективом, суспільством і державою»1.
Для ефективного функціонування муніципально-правових санкцій в Україні треба якомога скоріше ліквідувати усі вищезазначені
недоліки, і в першу чергу, на законодавчому рівні. Належна правова
база муніципально-правової відповідальності закладе фундамент для
подальшого вдосконалення ефективності реалізації муніципальноправових санкцій.
1

Муніципальне право України [Текст]: підручник / В.Ф. Погорілко [та ін.];
ред. В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - С. 517-518.
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